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Emberi Er6f orrisok Miniszt6riuma Speci6lis Gyermekotthoni Kiizpont'

Altaliinos Iskola 6s Szakiskola

Xl./2077. sz6mu

I NTE ZM6 NYV EZET 6I UTA S iTA S

az adatv6delem161 6s adatbiztonsdg16l

A Szoci6lis 6s Gyermekv6delmi F6igazgat6sAg (a tovdbbiakban: FSigazgatosdg) altal

fenntartott EMMI Specidlis Gyermekotthoni Kozpont, Altalanos lskola 6s Szakiskola

adatvedelemr6l 6s adatbiztonsdgr6l sz6lo szabalyz,at|t (a tovdbbiakban: szabalyzat) az

informAci6s onrendelkezdsi logrot os az informaci6szabadsagr6l szolo 2011' 6vi cXiI'

tdrveny(atovdbbiakban:Infotv.)24.s(3)bekezd6s6benfoglaltakrafigyelemmelajelen
utasitds mellekletdben megjeioltek szerint

dllapitom meg:

l.AZutasitasszem6lyihatdlyaazlnt6zm6nySzervezeti6sMiik6d6siSzabAlyzat6ban(a
tovAbbiakban:IntezmenyiSZ:MSZ)rogzitettszemdlyihat6lyszerintiszemelyekre
terjed ki.

2. Jelen utasitAs annak kozzetdtelet kovet6 napon 16p hat6Llyba'

3.JelenutaSiteshatiilybal6pdsevelegyidejiileghat6Iy6tvesztivalamennyiet6rgybanaz
intezmenynel, 6s arlnak jogel6deindl kiadott szabAlyzat' vagy szab|lyzat az-on

rendelkezese,amelyazadatvedelemdsaclatbiztonsdgszabA|yozAsttraVonatkozik.

4. A jelen utasit6s mell6kletet k6pez6 szabAlyzarot az int6zmeny mindenkori vezetriie

koteles az a16bbi esetekben feiiilvizsgAlni es sziiksdg esetdn annak m6dositAsAhoz

sziiksdges intdzkedesek megtdtel6r6t gondoskodni:

4.1. logszab6lyvitltoz st kijvet6en - amennyiben a jogszabAly mAsk6nt nem

rerrdelkezik - a iogszabliyvdltozAs hatdlyba ldp6set kovet6 30 (harminc) napon

beliil.

5. Jelen utasitest az int6zm6nyvezet6 a helyben szok6sos modon kozzeteszi'

Esztergom, 2017 augusztus 31.

Kanizsai Mikl6s
int6zm6nyvezeto



A
Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma Speciiilis Gyermekotthoni Ktizpont,

Altaliinos Iskola 6s Szakiskola
szab hlyzata

az adatv6delem16l 6s adatbiztons:ig16l

Az, lnfotv. .24. Q (3) bekezddsdben foglaltak alapjin az EMMI Speciailis Gyermekotthoni
Kozpont, Altaldnos Iskola 6s Szakiskola mint a Szocirilis 6s Cyerrnekvddelmi Foigazgat6s6g
l'enntartasdban l6vo intdzmdny (a toviibbiakban: Intdzmdny) adatv6delrni ds adatbiztons6gi
szab|lyzatti a k<ivetkezok szerint dLllapitom meg:

l. Alta16nosrendelkez6sek

1. $ A szab6lyzat c€.lja az int6zm6ny riltal vdgzett adatkezeldsek, adatfeldolgoz:isok soriin a
szemdlyes adatok v6delme ds a kozdrdekij, illetve ktjzdrdekbol nyilviinos adatok
hozzrifdrhetosdgdnek biztosit6sa.

2. $ A szabrilyzat trirgyi hatrilya - figyelernrnel az Infotv.2. $-6ban fbglaltakra - kiterjeo az
intdzmdny Altal folytatott minden olyan adatkezeldsre ds adatfeldolgozdsra, amely term6szetes
szemdly adataira vonatkozik, valanrint amely kcizdrdekti adatot vagy kijzdrdekbol nyilviinos adatot
tartalmaz, li.iggetleniil att6l, hogy az adatkezeles, adatfeldolgozris teljesen vagy rdszben
automatiz6lt eszkozzel, valamint manu5lis m6don tcirtdnik. A sza66lyzat szemdlyi hat|l,1a az-

Intezmdny Szervezeti 6s Mtikctddsi Szabrilyzatriban (a tov6bbiakban: Intdzmdnyi SZMSZ)
rdgzitett szem6lyi hat6ly szerinti szerndlvekre terjed ki.

3. $ Az drtelmezo rendelkezdsek tekintet6ben az Infotv. 3. $-a az irdnyad6.

4. $ A szemdlyes adatok vddelmihez ffizod6 jogot ds az drintett szem6lyis6gi jogait, ha tcirveny
kivdtelt nem resz, az adatkezeldshez f[iz6do m6s drdekek nem s6rthetik.

2. Adatkezel6s.adatbiztons6g

5i. $ Szemdlyes adat 1'o szab6ly szerint akkor kezelheto, ha ahhoz az drintett hozzdjitrul. vagy azI
tdrvdny kclzdrdeken alapul6 cdlb6l elrendeli. Ettol eltdro rendelkez6seket az lnfotv. 6. S-a
tarlalmaz.

6. $ Kiilcinleges adatok kezel6sdvel jrir6 iigyekben a jelen szabllyzatban foglaltakon tirl is
megkii lcinbdztetett gondossriggal kell elj6rni. A jelen szabdlyzatban foglaltak betartatlsitlft az
lntdzmdnyvezet6 felel. Figyelemmel kell lerrni arra, hogy ki.ilonleges adatok kiz6r6lag tcirvdnyi
t'elhatalmazds alapjdn. illetve az 6rintett irrisbeli h ozz6j riru ldsriva I kezelhetok.

7. $ A szemdlyes adatok cdlhoz kajtdttsdgdnek elve alap16n, az egyes eljrir6sok sor6n kezelt
adatokat csal< az adott tigy elintdzdse drdekdben szabad felhaszniilni, mds elj6r6sokkal illetve
adatokkal nem kapcsolhat6k cissze, kivdve, ha t<irvdny megengedi, illetve az 6rintett hozzrlj6rult
ds az adatkezel6s feltdtelei minden egyes szemilyes adatra vonatkoz6an fenndllnak. Konkrdt



iigyben hivatalb6l csak azokat a szemdlyes adatokat lehet rdgziteni, amelyek kezeldsdre tcirveny,

" illetve az drintett felhatalmazest ad, mellozve a bemutatott szemdlyazonos it6 ds egydb okmiinyok,
szemdlyes iratok indoko latlan fdnym6sol6srit ds megorz6sdt.

8. $ Az adatmin6s6g biztositasa cdlj6b6l az adatfelvdtel 6s a tovabbi adatkezelds folyam6n iigyelni
kell a szemdlyes adatok felv6tel6nek 6s kezeldsdnek tdrvdnyessdgdre. pontoss6g6ra. teljess6gere
ds - amennyiben az adatkezelds cdljrira tekintettel sziiksdges - idoszenis6g6re, megf'elel6
t6roldsiira, hogy emiatt az irintcttekjogai ne sdriilhessenek.

9. $ A cdlhoz nem kcitiitt ds olyan adatokat, amelyekre ndzve az adatkezelds cdlja megszrint vagy
m6dosuft - az lntezmeny Iratkezel6si Szab|lyzatdban foglaltakkal risszhangban - haladdktalanul,
legkds6bb az ok dszleldsdtol sz6mitott 3 (hrirom) munkarrapon beliil meg kell semmisiteni. Az
elektronikus riton rogzitett adatokat, ha cdljukat betdlt6ft6k tovabbi felhasznril6suk
rnegakad6lyoziisa drdekdben felismerhetetlenn e, hozzhferhetetlennd kell tenni.

t0. $ Az adattorlds maraddktalan megval6sit6sa drdekdben az irattirozisra keriilo anyagok
selejtezdsi idejdt, iratt6fi jel6t az lntdzmeny Iratkezeldsi Szab|lyzattnak Irattiiri Terve hat rozza
meg.

11. $ Szemdlyes adatokat is tartalmaz6 iratot vagy mds adathordoz6t (a tovribbiakban egyiitt: irat)
az intdzm6n),bol kivinni - munkakiiri feladat elLit6s6nak kivdtel6vel - csak indokolt esetben, az
intdzm6ny vezetoj6nek irrisos enged6ly6vel lehet. Az intezmeny munkat6rsa ez esetben is kciteles
gondoskodni arr6l, hogy az irat ne vesszen el, ne rong6l6djon vagy semmisiiljdn meg ds tartalma
illerektelen szemdly ludorndsd ra ne j usson.

12. $ A ll. Q szerinti adatokat tartalmaz6 iratok telefaxon, elektronikus iiton, illetve az a66an
foglalt adatok telefonon csak kello k6rii ltekintdssel tovabbithat6k.

13. $ Az int6zm6ny munkatiirsiiniil ldv6 iratba m6s szemdly - a vonatkoz6 elirirrisjogi szabalyok
szerint - csak akkor tekinthet be, ha ezt jogszabily lehet6v6 teszi. A betekint6si jog gyakorl6sa
soliin irgy kell eljrirni, hogy ez riltal mdsok szemdlyes adatainak vddelm6hez fiizodo jogai, illetve
szem6lyis6gi jogai ne sdriilhessenek. Jelen pont rendelkezdseit kell alkalmazni a miisolat. kivonat
kdszitdsekor is.

1.4. $ Az intdzmdny munkat6rsa a n6la levo iratokat kdteles munkaidon tfrl - ds amelyeket
lehetsdges munkaidoben is - elzdrt helyen tartani. Munkaid6ben iratok csak a munkav6gz6s
c6l.i6b6l 6s a munkavdgz6shez sziiksdges idotartamban lehetnek a munkat6rs bitokdban.

1.5. $ Az int6zm6ny munkat6rsai irodai helyisdgiiket 6s az irat ds adatt6rol6sra haszn6lt
berendezdseket munkaidoben fokozott gondossriggal kiitelesek 6rizni. A munkat6rs k6teles a

sz6mit6gdpdt es az ahhoz alkalmazott adathordoz6kat [igy kezelni. trlrolni, hogy a vddelmet

ig6nylo adatokat illetdktelen szemdly ne isnrelhesse meg. Kbteles tovribbri a munkaido vdgezt6vel

a sz6rnitogdpet kikapcsolni, az irodahelysdg ajtajtt bezfuni ds a kulcsot mag6niil tartani.

1.6. $ Az egyes nyilvrintarl6sok, adatkezeldsek tekintetdben a hozzdferdsi jogosults6got az

int6zrn6ny r''ezet6jdnek szem6lyre sz6l6an meg kell hat6roznia ds az idoszerti 6llapotnak



megfeleloen a rendszer uzemeltetdsdre az intdzmdny vezet6je altal kijelolt szemdlynek nyilven

i..litu,tuniu u, lnt6zm6ny Informatikai Biztons6gi szabitlyzattt\an foglaltak szerint.

lT.sAszemdlyesadatokakkortovriLbbithat6k,valamintakijl6nb6z6adatkezel6sekakkor
f."p""t"in"iJf. Ossze, ha az 4,.'ntett ahhoz hozzdi1rult, vagy tdrvdny azt megengedi' 3s.ha az

adatkezel6s|elt6teIeimindenegyesszem6|yesadatrandzvetelies0lnek.Szem6lyesadat(bele6rtve
a kiilOnleges adarot is) u, orrrZgi(tl - ut adathordoz6t6l. vagy az adat6tvitel m6diat6l ftiggetleniil

_ harrnadik orsz6gban l6vo aJitkezelo vagy adatfeldolgoz6 rdsz're akkor tovribbithat6, ha az

lnfotv. 8. Q-dban foglalt feltetelek teljesiilnek'

18.$Azinttizm6nybenelhelyezettgondoZottakszem6|yesadatainakkezel6s6re6stov6bbaddsdra
az 1997 . dvi XXXI. torveny a gyirmekek vddelmdr6l 6s a gy6miigyi 

,igazgatrisr6l 
v?laTint a

l5/t99g. (lv. 30.) NM rendetei a?emdlyes gondoskod6tt nyulo gyermekj6ldti, gyermekv6delmi

in1er.Jny"r, ,"ramint szem6lyek szakmai fJadatair6l 6s mtiktjd.siik felt6teleirol rendelkezik Az

intdzm6ny k6znevel6si egyseglbe beiskolazort ranul6k taniigyi nyilvrintart6s6r6l a 201 I . dvi CXC.

;-d"t; nemzeti kdzn-evelisrol valamint a 22912012. (VIIl. 28.) korm. rendelet a nemzetr

kOznevelesrol sz6l6 vdgrehajt6silr6l rendelkez6sei az irrinyadirk'

19.$Azintdzm6nyalkalmazottai,munkav6llal6iadatkezel6sdreakdzalkalmazottakjogrill6s6r6l
sz6l6 1992. dvi XXXIlt. torujnf e. a 326120|3. (vtll.30.) korm. rendelet a pedag6gus dletp6lya

modellrol alapj6n k<itelezo az adatkezel6s (elektronikusan KIR)'

20. $ Az drintettet az Infotv. 14. $-a szerint megilleti a:.a.jo.g' hogy szemdlyes adatai kezelds6rol

l:efio*,au k6rjen, rov6bbri k6rheti adatainaklelyesbit6sdt vagy torl6s6t. A jclen pont szerinti

tarralmi kerelmeket (a logszatalyi feltdtelek fennallasa esetdn) a tcirvdny alapjan legfeljebb 30

it,,,rrin.; napon beliii, iehitosdg szerint azonban soron kiviil teljesiteni kell A t6jdkoztat6snak az

ir-rfotv. 15. $ (l) bekezdese szerinti adatokat kell tartalmaznta'

3. Zhr6 rendelkez6sek

21.$Amennyibenje|enszab6lyzathat6lybaldp6s6tkdvetoenjogszab6lyvriltozasfblyten.ielen
,ruv"aii, uutu."ty rendelkezise a hat6lyos- j ogszabrilyok rendelkezdseivel nem 6ll rribbe

orrr6ungu-, akkoiaz 6rintett rendelkez6s helyibe minden ktilon rendelkez6s n6lkiil a hat6lyos

jogszab6lyi rendelkezds ldP.

22. $ Azlntezm6ny adatvddelemrol ds adatbiztonsrlgr6l sz6l6 korabbi szabSlyzata jelen szab6lyzat

hatdll ba ldpeseveI hatalydt veszti.

23.$Jelensza6iiyzat20lT.augusztus3l'tijrtdnokiizzdtdteldtkOvetonapon|ephat6|ybaazza|'
hogi rendelkez6seit a folyamatban ldvo iigyekre is alkalmazni kell'

24.SAmunkat6rsakkOtelesekaszai |yzatmegismerni,ezdtlagyermekotthonvezetok.jtelesazt

a helvben szok6sos m6don hozz6f6rhetovd tenni

\ L- $

Kanizsai Miklos
int6zm6nyvezetci


