
Adatleltii r
a szervezeti egyseg neve:

EMMI Speciatis cyermekotthoni Kozpont, ittalanos lskola 6s Szakiskola

Az adatbezis, illetve nyirv6ntanas neve: Novendek adatokat nyirv6ntart6 program (NADAT)

az adatok6rt felel6s munkakdrenek megf,evezese:

a kezelt adat min6sit6se:

az adat formetuma: papir alap0, elektronikus

az adatkezel6s c6lja:

az adatkezeles jogatapja: 1997. 6vi XXXI. torveny a
gyermekek v6delmerol 6s a
gyamugyi igazgatAsr6t, 31.S.
(2), 33.S. (3)(b), 13a-136 g.;
15/1998. (|V.30.) NM rendetet a
szemelyes gondoskod6st
ny0jt6 gyermekj6l6ti,
gyermekvedelmi int6zm6nyek,
valamint szem6lyek szakmai
feladatairol es mUkod6sUk

az adatkezeles id6tartamai

a gyermekotthonba
gyamhivatal hat6rozattal

szem6lyes adatok, kuldnleges
adatok

a hozzafer6s m6dja:

az adatvedelmi nyilvantaftesba bejelentendo
az e torveny szerinti azonosito adatai:

Esztergom, 2017 . okt6bet 27.

K6szitette:
lL- *)

Kanizsai Mikl6s
intezmen

dr. Di Giovanni Anett
16osztilyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna

adatv6delmi felel6s
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Adatleltd r
a szervezeti egyseg neve:

EMMI Specialis Gyermekotthoni Kozpont, Alta16nos lskola 6s Szakiskola

Az adatbazis, illetve nyilvantanas neve: Novend6k tanugyi nyilvAntart6s

az adatokert felel6s munkakorenek meonevezese: gyermekvedelmi ugyintez6,
novendekuqvi el6ad6

2. a kezelt adat min6sitese: szem6lyes 6s ku16nieges

3. az adat formatuma: papir alapU, elektronikus

az adatkezeles celia: gyermekotthoni elhelyezett
gondozottak tanUgyi
nvilv6ntartasa

5. az adatkezel6s jogalapja: 2U1. evi CXC. torvony a
nemzeti koznevelesrol 41 .-44.

5.,22912012. (Vlll. 28.) korm.
rendelet a nemzeti
koznevel6srol szo16 t0rv6ny
veqrehaitasarOl 23.- 24. $.

6. az adatkezel6s id6tartama: a cel megval6sulasaig

7. az 6rintettek kore: a gyermekotthon koznevel6si
eqvseqebe beiskolazott tanulok

8. az adatok forrasa: mes adatkezel6tol atvett

I az adatok fajtai: szemelyes adatok, kul0nleges
adatok

10. a hozzdfer6s modja: szabelyozasnak megfeleloen

11 az adatvedelmi nyilventartasba bejelentendo
nvilvantart6soknak az e torv6nv szerinti azonosito adatai:

Esztergom, 2017. okt6bet 27

K6szitette:

Csizmadia Zsuzsanna

adatv6delmi felel6s
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Adatleltd r
a szervezeti egyseg neve:

EMMI Speciaiis cyermekotthoni KOzpont, Altatanos tskola 6s Szakiskota

Az adatbazis, 
",.ru. 

nr,,urnffi
az adatok6rt felel6s munkako16nek meqnevezese: gyermekvedelmi Ugyint6z6,

novendekuqyi el6ad6
2. a kezelt adat min6sitese: szem6lyes 6s kijlOnleges

3. az adat formetuma: papir alapU, elektronjkus

A az adatkezeles c6lja: az elhelyezesre va16
qondozottak nVilvantartasa

5. az adatkezeles jogalapja: 15/1998. (|V.30.) NM rendelet a
szemelyes gondoskod6st
nyujt0 gyermekj6leti,
gyermekvedelmi intezmenyek,
valamint szemelyek szakmai
feladatairol 6s miikod6s0k
feltetelei161 131. S. (5)

6. az adatkezel6s id6tartama: az elhelyez6sig

7. az erintettek kdre: elhelyez6sre verO gondozottak

L az adatok forrasa: Orszegos Gyermekvedelmi
Szakertoi Bizottseq

L az adatok fajtAi: szemelyes adatok, kUlOnleges
adatok

10. a hozzSf6r6s m6dja: szabalyozasnak megfeleloen

11. az adatv6delmi nyilvantanasba bejelentend6
nyilvantartasoknak az e torveny szerinti azonosit6 adatai:

Esztergom, 2017 . okt6ber 27.

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
f6osztily:.rezet6

Csizmadia Zsuzsanna

adatv6delmi felel6s



Adatleltd r
a szervezel egyseg neve:

El\ilMl Speci6lis cyermekotthoni Kozpont, Altalanos lskola 6s Szakiskola

Az adatbazis, illetve nyilvantartes neve: Panaszok es kozerdekii bejelentesek nyilvantartasa

az adatokert felel6s munkakO16nek meonevez6se: irodavezeto

2. a kezelt adat minositese: szemelyes adat

3. az adat formetuma: papir alap0, elektronikus

az adatkezeles celja: az intezmenyhez beerkezett
szemelyes vagy kozerdekri
panaszok 6s kivizsgalasuk
nvilvantartesa

5. az adatkezeles jogalapja: 21l2015. (Xil 15 ) SZGYF
szabelyzata a panaszok 6s
kozerdekti bejelentesek
elintezesenek rendi616l

6. az adatkezeles idotartama: a panasz beerkezesetol 1 ev

7. az erintettek k0re: a panaszbenyUjt6

8. az adatok forrasa: erintett-t6l

9. az adatok fajtai: szem6lyes adat

10. a hozz:lfer6s modja: szabalyozasnak megfelel6en

11 az adatvedelmi nyilvantartasba bejelentendo
nvilvantaftasoknak az e t0rvenv szerinti azonosit6 adatai:

Esztergom, 2017. okt1bet 27 .

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
I6osztilyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna

adatv6dekni felel6s
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Adatleltd r
a szervezel egyseg neve:

EMMI SpeciSlis Gyermekotthoni Kozpont, Altalanos tskota 6s Szakiskota

Az adatbazis, illetve nyilv6ntadas neve: Rendkivult esem6nyek nyilv6ntart6sa

az adatokert felelos munkako16nek meonevezese: irodavezeto

2. a kezelt adat min6sitese: szemelyes

3. az adat formatuma: papir alapU, elektronikus

A az adatkezel6s c6lja: az intezmenyben elofordulo
rendkivuli esemenyek
jelentesenek es
kivizso616sdnak nVilvantart6sa

5 az adatkezel6s Jogalapja: 2512017. (tX. 28.) SZGYF
szabalyzala a szocialis 6s
gyermekvedelmi
intdzm6nyekben bekdvetkezo
rendkivuli esemSnyekkel
kapcsolatos intezked6sekr6l 6s
a jelentes rendj6rol; lll. szamu
intezmenyvezet6i utasitas a
rendkivuli esemenyekkel
kapcsolatos intezked6sekrol 6s
a ielentes rendi6rol

6. az adatkezel6s idotartama: a jelent6s megkuld6s6t6l
szamitott 1 ev

7. az erintettek kore: az intezmeny gondozottjai
dolg026i, az intazmeny
teruleten tart6zkodo egy6b
szem6lvek

8. az adatok forrdsa: erintett-tol

I az adatok f ajl?ji . szem6lyes adatok, koz6rdekr:i
adatok

10. a hozzafe16s m6dja: szabalyozesnak megfeleloen

11 az adatvedelm j nyilvantartesba bejelentendo
nvilv6ntartasoknak az e torv6nv szerinti azonosit6 adatai:

Esztergom, 2017. oklobet 27 .

K6szitette:

\L _ ,-
Kanizsai Mikl6s

dr. Di Giovanni A:

16osztilyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna

adatv6delmi felel6s



Adatleltd r
a szervezeti egyseg neve:

EMMI Specialis Gyermekotthoni Kozpont, Altalenos lskola 6s Szakiskola

Az adatbazis, illetve nyilvantartas neve: Intezm6nyvezetok adatainak nyilvantartasa

az adatok6rt felelos munkak016nek megnevez6se: humanpolitikai referens

2. a kezelt adat min6sitese: kozerdekb6l nyilvanos adat

3. az adat formatuma: papir alap0, elektronikus

t az adatkezel6s c6lja: az int6zm6nyvezet6k
szem6lyes adatainak
megismertetese a kozerdek
szamara

5. az adatkezel6s jogalapja: 2O11. evi CXll. t0rv6ny az
informeci6s 0nrendelkez6si
jogr6l es az
informacioszabadsegrol 26.S.
Q\

6. az adatkezel6s idotartama: a c6l megval0sulaseig

7. az 6rintettek kore: az int6zmeny magasabb
vezeto 6s vezet6 beosztas0
munkatarsaa

8. az adatok forrasa: kozvetlenUl az 6rintett-tol felvett

9. az adatok fajtei: szemelyes adatok

10. a hozzaferds modja: szabelyozasnak megfeleloen

11 az adatv6delmi nyilvantartesba bejelentendo
nvilvantartasoknak az e tdrveny szerinti azonosit6 adatai:

Esztergom, 2017 . oktober 27.

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
16oszt|lyvezet6

Csizmadia Zstzsanrta
adatv6delmi felel6s
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Adatleltd r
a szervezeti egys6g neve:

Emberi Er6forrisok Miniszt6riuma speci6ris Glyermekotthoni K6zpont, Artarenos
lskola 6s Szakiskota

Az adatbazis, illetve nyilventartas neve: KIRA Szem6lyi 6s munkaiigyi adatok

az adatokert felelos munkako16nek
a kezelt adat min6sit6se:

az adat formatuma:

az adatkezel6s celja:
Munkaugyi adatok kezel6se

KJT (1992. evi XXX|tttv) 6s
pedag69us eletp6lya modell
(32612013. (Vlll. 30.) Korm
rend) alapjan kotelez6
adatkezel6s (bels6 szab6lyzat

Valamennyi munkaviszonyban
allo munkaters

az adatok forrasa:

az adatok fajt6i:

a hozz6f6r6s m6dja: KIRA I nformatikai rendszeren
keresztul; lnt6zmeny

az adatvedelmi nyilvantartasba bejelentend6-
nyilvantartasoknak az e tdrveny szerinti azonosit6 adatai:

Esztergom,201 7.oktlbet 27.

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
f6osztiiyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna
adatv6delmi felel6s
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Adatleltd r
a szervezeti egys6g neve:

Emberi Er6forrasok Miniszt6riuma speciriris G-yermekotthoni K6zpont, Artaranos

Az adatbezis, illetve nyjlvantartas neve: AT01 adatszotgeltatas

az adatokert felel6s munkaktir6nek megnevezese:

a kezelt adat min6sit6se:
az adat form6tuma:

lntezmeny
tartozas6llomenyanak

2011 . evi CXCV. tdrveny
az allamheztartasr6l, 368/20.1 1.
(Xll. 3'1.) Korm. rendetet
az ellamhaztartasr0l szo16
torveny vegrehajtesa16l
rendelkezesei, Feladat
megosztasi megallapodes
(szcYF-ikr8871 /201 6);
Szamlarend 6s Szamvitel

Az int6zmennyel szdllit6i

Ecostat Informatikai
rendszeren keresztu l;

Int6zmeny gazdasagi reszlege;
IGO szervezet

az adatvedelmi nyilv6ntart6sba bejelentendo
az e tOrveny szerinti azonosit6 adatai:

Esztergom,20l 7.okt6ber 27.

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
I6oszt6lyvezel6

Csizmadia Zsuzsanna

adatv6delmi felel6s
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Adatleltd r
a szervezeti egys69 neve:

Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma.speciaiis olyeimet<otttroni Kaizpont, Artariinos
Az adatbazis, ,""t

Parancsnoksega (BvOp) hat6skliireO. t"rto.O 
-' --

az adatokert felelos muntat<Orgnet
a kezelt adat min6sit€se.-
az adat formetuma:

az adatkezeles c6lja:

412011. (11t.23.; Korm. rendetet
a bUntetes-vegrehajtasi
szervezet resz6rol a kozponti
ellamigazgatasi szervek es a
rendvedelmi szervek iranVeban
fenneli6 egyes ell6tesi
kdtelezettsegekrol, a term6kek
es szotgettatesok etadas_
etv6tel6nek es azok
ellent6teiez6senek rendierol
KOtelez6 adatkezetes -
44120 1 1 . (U|.23) Korm. rend.

a hozzeferes m6dja: Intezmeny gazdasagi reszlege;
r(,L, szervezet

az adatv6delm i nyi lv6ntartEsb- b-eielentendo --nVilvantartesoknak az e tOrv6ny szerinti azonosito adatai:

Esztergom,20t 7.oktlbet 27.

K6szitette:

Csizmadia Zsuzsanna
adatv6delrni felel6s
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Adatleltd r
2 szervezeti egys6g neve. __-__

Emberi Er6fo116sok Miniszt6riirma sp".iari" cv"ir"kotthoni K6zpont, Attar6nos

Az adatb6zis, iltetve nyilv6ntaftas neve: Eves k6lts69vet6si beszam016

az adatok6rt felel6s munkakOr6nek megnevez6se:
a kezett adat minoiitEie:
az adat form6tuma:

Intezmeny eves penzugy--
valtozasainak es ze16 vagyoni

2011. evi CXCV. torveny 
-az allamheztart6s rol, 36812011.

(Xli. 31.) Korm. rendelet
az allamhaztartas16l sz616
tOrveny vegrehajtaserOl
rendelkez6sei, Feladat
megosztasi megallapodas
(SZGYF-|kf 8871 /2Ol 6);
Szamlarend es Szamvitel

a hozzeferes modja:
Ecostat Informatikai
rendszeren keresztul;
I nte.zmeny gazdasagl r6szlege;
r(Ju szervezetaz adatv6detmt nyilvanTartasOa Oe1EtentenOB

az e torv6ny szerinti azonosit6 adatai:

Esztergom,201 Z.oktober 27.

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
I6osztAlyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna
adatv6delmi felel6s



Adatleltd r
a szervezeti egys69 neve:Emberi Er6forr'6sok Miniszt6riuma_speci6iis ciyeir"rottnoni K6zpont, Artarinos

Az adatbazis, illetve nyilv6ntartas neve: Havi tnt6zm6nyi k6lts69vet6si jelent6s

az adatokert felel6s munkakdrenek megnevezese:

az adat formatuma:

az adatkezel6s celja:

2011 . evi CXCV. ton eny
az allamh6ztartas 16l, 369/2011.
(Xll. 31.) Korm. rendelet
az ellamheztartas16l sz6l6
tdrv6ny vegrehajtasa16l
rendelkez6sei, Feladat
megosztasi megallapodes
(szGYF-ikt-8871 /20 1 6);
Sziimlarend 6s SzAmvitel

EcoStat Informatikai
renoszeren keresztiil;
Int6zmeny gazdas6gi reszlege;
r(Ju szervezetaz adatuedetmi nyitva@

nyilvantanasoknak az e torv6ny sierinti azonosit6 adatai:

Esztergom,20'1 T.oktobet 27.

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
I6osztAlyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna
adatv6delmi felel6s



Ad atle ltd r
a szervezetr egyseg neve:

Emberi Er6forrasok Miniszt6riuma Speci6-ris Giyermekotthoni K6zpont, Artarenos

Az adatbezis, illetve nyrlvantartas neve: Adatszotgaltatas a Kor@
kommunik5ci6s szolgaltatas 6s az azokhoz kapcsol6d6

az adatokert felelos munkakoreneK
a kezelt adat min6sit6se:
az adat formatuma:

Adatszolgaltatas az erintett
kdrben v6gzett

az adatkezel6s jogalapja:

247 1201 4.(X. 1.) Korm. rend.

az adatok fajtai:

a hozzarcres m6dja: Int6zm6ny gazdas69i r6szlege;
IGO szervezet

az adatvedelmi nyilventartasba bejelentend6
az e tgrveny szerinti azonosit6 adatai:

Esztergom,201 7.okt6ber 22.

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
(6osztiiyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna
adatv6delmi felel6s
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Adatleltd r
" szervezeti egys6g neve: ______

Emberi Er6fo116sok ttliniszt6ii-uma.speciait c]verm-et ot*,oni Kiizpont, Altarianos

Az adatbezis, jlletve nyilvantaftas neve: KSH Statisztikai jelent6sek

az adatokert felel6s munkaf orenef
a kezelt adat minosit6se.-
az adat formatuma:

az adatkezel6s c€lja-l

2016. evi CLV. t6rv6ny
a hivatalos statisztike16l;
Feladat megoszt6si
megallapodes (SZGyF,ikt-
887 1 12016); Szemtarend 6s
526mvitel politika ala

a hozzaferes m6dja:

az adatvede I m i n y i t va nt,a rta sGEl e ten te n Oo-.-

az e torveny szerinti azonosito adatai:

Esztergom,201 T.oktober 27 .

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
f6oszt6lyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna
adatv6delmi felel6s



Adatleltd r
, ezervezeti egyseg neve: 

______
Emberi Er6forr5sok Miniszt6ri-uma specia'iis c-veimekotthoni K6zpont, Artarenos

Az adatb6zjs, i etve nyilv6ntartas neve: Eves vagyonkataszteri ielent6s
az adatokert felelOs munkakorenek
a kezelt adat minosiGse:
az adat formetuma:

Int6zmeny eves
vagyonvaltoz6sanak
bemutatasa

sz6l6 412013. (t. 11.\
Kormanyrendelet
(tovebbrakban: Ahsz.) 10. S (2)
oeKezdese

a hozzdfer6s m6dja:
Forrds-SQL Vagyonkezetoi
Kataszteri Jelent6s modul
rendszeren keresztril;

az adatvedelmr nyitvanErtasba belEleiGnOo
az e ttirv6ny szerinti azonosit6 adatai:

Esztergom,20 1 7.o kt'ber 27.

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
I6oszt6lvvezet6

Csizmadia Zsuzsanna
adatv6delni felel6s



Adatleltd r
Emberi Er6forrisot tttini"rtaliiteryezeti 

egys6g neve: ------.-----.-----'.----.-----------.-----.---

l,L,!!""i6ti:.cyermekotrhoni K6zpont, Attatenos

Az adatbazis, illetve nyilvantartes neve; Negyed6ves m6rlegjetent6s

az adatok6rt felel6s munkakdr6nek megnevezese:
a kezelt adat mincisitGe:
az adat formetuma:

Intezm6ny negyeOEves
penzugyi helyzetenek
bemutatesa
2011. evi CXCV. t<irvenv --
az allamheztartas d, 3d8/201i.
(Xll. 31.) Korm. rendetet
az allamhaztaftas16l sz6l6
torv6ny v6grehajtese16l
rendelkezesei, Feladat
megosztasi megellapodes
(SZGYF-ikt887 

1 /20 1 6);
Szemlarend 6s Szdmvitel

az adatkezel6s iOotartarna
az 6rintettek kdre:

EcoStat Informatikai
rendszeren keresztul;
Intezm6ny gazdasagi reszlegei
ru9 szeryezeta-z adatvedelmi nyitvZntartasOa neptentenOci

ezqgrvqnfJ4l]rllLlzonosito adatai:

Esztergom,201 7.okt6ber 27.

K6szitette:

Csizmadia Zsuzsanna
adatv6delmi felel6s
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Adatleltd r
a <zervezeti egys6g neve: 

-----.----.-----.----.'----.----.-----.---------.---

Emberi Eniforrdsok Miniszt6iiu
:T:,:q:cl1i:.c.yermekotthoni Kdzpont, Attatanos

Az adatb6zis, illetve nyilvantart6s neve: Ecostat Szallit6i nyltvantartas

az adatokert felel6s munkakdr6nek megnevez6sej
a kezelt adat minosit6se.-

az adatkezel6s c6lja:

2011. evi CXCV. tOrvenv 
-az atamheztaftes6t , 3dg/201 1 .

(Xll. 31.) Korm. rendetet
az allamhdztartas16l sz616
tOrveny v6grehajtasa16l
rendelkezesei, Feladat
megosztdsi megallapodas
(SZGYF-ikt-8871 /201 6):
526mlarend es Szdmvitel

az adatkezeles iOOtartama

Ecostat Informatikt
rendszeren keresztul;
Int6zmeny gazdasegi r6szlege;
r(Ju szervezetaz adatvedetmt nyitva@

nVrrvantartasoknak az e torv6ny sierjnti azonosito adataj.

tssztergom,20.l 7.okt'bet 27.

S.H"dr.l:tj?\

Ff;%.:
t?.- C\v

\oFs.1.,toi"

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
f6osztSlyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna
adatv6delmi felel6s



Adatle ltd r
a szervezeti egys6g neve:_Emberi Er6forrasok Miniszteiii

Ill,9!g.Fti:.cyermekotthoni K6zpont, Attatanos

Az adatb6zis, i'etve nyilvantartas neve: Ecostat szamviteti gazdelkodasi adatok
az adatok6rt felelos munkakCirenek
a kezelt adat min6siGse:

Teljes k6rui penzugyi
gazd6lkodesi elszamol6s
biztositasa
2011. evi CXCV. tOrvenv 

-az a|amhezbftesr6t , 3d8t2}1 1 .

(Xll. 31.) Korm. rendelet
az allamhaztartds16l sz6l6
t0rveny vegrehajtasar6l
rendelkez6sei, Feladat
megosztasi meg6llapodes
(szcYF-ikr88Z1 /20 1 6);
SzAmlarend 6s Szdmvitel

EcoStat Informatkar
rendszeren keresztril;
lntezmeny gazdas6gi r6szlege,
ruu szervezeta_z adatved€lmi nyitvantartasOa @etentenoci

az e tOrvenV szerinti azonosit6 adatai:

trsztergom,201 7.okt6ber 27.

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
f6oszt6lyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna
adatv6delmi felel6s



Adatle ltd r
a szervezetj egys69 neve:Emberi Er6fo116sok Miniszt6riuma sp"cia]i" o"v"im-"kotthoni K6zpont, Arta16nos

Az adatbazis, illetve nyilventartas neve. Ecostat Szez6d6s nyilvantartas

az adatokert felel6s munkakdr6nek megnevez6se:
a kezelt adat minosit6ss

az adatkezel6s c6lja:

2011. evi CXCV. tOrveny
az allamhaztartas ftt, 36gtZO11.
(Xll. 31.) Korm. rendetet
az allamhaztartAs16l sz616
tOrveny vegrehajtasa16l
rendelkezesei, Feladat
megosztasj megellapod6s
(SZGYF-ikt-8871/201 6) j

Szamlarend 6s 5z6mvitel

EcoStat Informatikai
renoszeren keresztiil;
Int6zm6ny gazdasagi 16szlege:
rbu szervezetaz.adatvedetmi nyitva@

nyilvAntaftesoknak az e torveny szerinti azonosit6 adatai:

Esztergom,20'l 7.okt6ber 2Z

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
f6osztAlyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna

adatv6delmi felel6s



Adatleltd r

Esztergom,2Ol 7.o kt6ber 27

_ a szervezeti egys6gneFEmberi Er6forrasok Miniszt6riuma,:r""iai,9!)r;;;:;kotthoni 
Kiizpont, Attatiinos#szakisiolaAz adatbaz

f,lff :r:,":,-.j! kdz beszerz 6st 6 ri nto 
-n 

eii6 i m I r r io
l"jil_,9! "J. f.ry o,o oecsiirt e,ijr,.i';:.""il;;:li;i*,u,
es konzulteci616l

az aOalokq4lfeletoTmuntatorenEf
a kezelt adat minZiitese.-:

Adatszotsa rtata-E-riiGit
versenyujranyitesrol,
Konzuttaci616l

az adatkezel6s jogalapja: Kotetez<, aditkezElEi-
32012015. (X.30.) Korm.
rendetet 6. S (5) bekezd6saz adatkezeles iOcitartlnra

a hozz6f6r6s m6dja
lltezmeny gazdasagr retege;
l\rU SZefvezeta.z adatv6delmi nyrtwlntartasOa Oepf entenOci

az e tOrveny szerinti azonosito adatal:

K6szitette:

dr. Di Giovanni Anett
f6osztAlyvezet6

Csizmadia Zsuzsanna
adafv6delmi felel6s



Ad at le ltd r
a szervezeti egys6g neve:

Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma Speciilis Gyermekotthoni Kiizpont, Alta16nos

Az adatbdzis, illetve nyilv6ntartes neve: Ecostat Vev6i nyilv6ntartiis

az adatokert felel6s munkakdrenek megnevez6se: IGO sz6mviteli referens;

a kezelt adat min6sitese:
az adat formatuma:

az adatkezel6s c6lja:

2U1. evi CXCV. torveny
az allamh6ztadas16l, 3681201 1.
(Xll. 31.) Korm. rendetet
az allamheztadasr0l sz616
tdrveny vegrehajtasa16l
rendelkez6sei, Feladat
megosztAsi megAllapodas
(szGYF-ikt-8871 /201 6);
5z6mlarend es Szemvitel

az adatok fajtai:

a hozzeferes mddja:
EcoStat Informatikai
rendszeren keresztiil;
Intezm6ny gazdas6gi reszlege;
IGO szervezet

az adatvedelmi nyilventartasba beielentend<i
lventanesoknak az e torv6ny szerintt azonosit6 adatai:

Esztergom,201 7.oktlbet 27.

K6szitette:
\( - 7...{$"ttff*

Kanizsai rtliklof.,rYf f i-ff1 i I

intezm6nyvezetL'$;t, G 
^*1\Q5".-n*7

dr. Di Giovanni Anett
f6oszt6lyveze!6

Csizmadia Zsuzsanna
adatv6delmi felel6s


