
1/4 
Verziószám: 3 
Hatálybalépés: 2022. 01. 01.  

 
Adatkezelési tájékoztató munkavállalók részére 

 
 
Intézményünk, mint adatkezelő az általa végzett, az Ön adatait is érintő adatkezeléssel kapcsolatosan – figyelemmel 
a mindenkor hatályos hazai és európai uniós jogszabályi rendelkezésekre – az alábbi tájékoztatást adja: 

I.  Adatkezelő adatai és elérhetősége: 
 

Megnevezés: Nyíregyházi Család – és Gyermekjóléti Központ 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A. 

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A. 
E- mail: kozpont@nycsgyk.hu; szolgalat@nycsgyk.hu 
Telefon: 06/42/401-652 

Fax: 06-42-460-052 
honlap: www.nycsgyk.hu 

Képviselő: Lengyelné Pogácsás Mária intézményvezető 
Képviselő elérhetősége: 06/42/401-652 

 
II. Adatvédelmi tisztviselő adatai és elérhetősége 

 
Adatvédelmi tisztviselő neve: A&A Data Privacy Consulting Kft. 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: info@aagdpr.hu  
 
 

III. Az adatkezelés célja és jogalapja: 
 
 
Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes és különleges adatokat, illetve az ezen adatokat tartalmazó 
dokumentumokat bizalmasan kezeljük. Az adatokat és dokumentumokat kizárólag az Ön és Intézményünk között 
létrejövő, illetve fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésével, fenntartásával, módosításával, illetve 
megszűnésével/megszüntetésével, valamint a munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó, a jelen 
tájékoztatóban felsorolt célokból kezeljük, azokba kizárólag az Intézmény illetékes munkatársai (közalkalmazotti 
jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D.§ rendelkezését szem előtt 
tartva) tekinthetnek bele, továbbításukat pedig kizárólag jogszabályban meghatározott személyek és szervek, a 
hatályos rendelkezéseknek megfelelő mértékben igényelhetik Intézményünktől. 
 
Az Intézményünk által végzett adatkezelésekre vonatkozó főbb adatokat a tájékoztató melléklete tartalmazza. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az Intézményünk a személyes adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) a), b),c) és f) 
pontja alapján, a különleges adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) b) és h) pontja alapján végez adatkezelést. 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulása hiányában az adatait 
kezelni és így az Ön által kívánt tevékenységet ellátni nem áll módunkban. 
Tájékoztatjuk, hogy – az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén - az adatok kezelésére vonatkozó 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy a visszavonás nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján Intézményünk által végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A kezelt adatok 
megőrzésére az irattári tervben meghatározott ideig kerül sor, online rögzített adatok esetén a jogszabályban előírt 
ideig. 
 

IV. Adatfeldolgozás – Közös adatkezelés – Adattovábbítás  
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Intézményünk tevékenységének ellátása során adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe. Adatfeldolgozó az a személy, aki 
az adatkezelést (gyűjtés, tárolás stb.) más nevében végzi. 

Intézményünk számára a *nycsgyk.hu végződésű hivatali elektronikus levelezési szolgáltatást aGiganet Internet 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid cégnév: Giganet Internet Kft.; székhely: 4400 Nyíregyháza, 
Vasvári Pál utca 1. fszt.; cégjegyzékszám: 15-09-067789; adószám: 12885316-2-15; képviseletében eljár: Bálint 
Zoltán János – ügyvezető; elektronikus elérhetőség: info@giganet.hu; adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 
Bálint Zoltán - ügyvezető, +36 (42) 512-000) biztosítja. 
A Társaság szerverein Intézményünk, mint előfizető által tárolt (harmadik személyek) adatait a Giganet Internet 
Szolgáltató Kft. saját felhasználásra nem tárolja és nem kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át. 
Az adatfeldolgozó mindenkor hatályos adatkezelési szabályzata a https://www.giganet.hu weboldalon az 
„adatvédelmi tájékoztató” menüpontra kattintva érhető el. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó §-aira, valamint  
aMagyar Államkincstár tisztviselője által kibocsátott állásfoglalásra tekintettel, az illetmény/munkabér számfejtéssel 
kapcsolatos feladatok tekintetében Intézményünk és a Magyar Államkincstár (1909, Budapest. Tel.: +36 (1) 
3273600 www.allamkincstar.gov.hu, ahi.sza@allamkincstar.gov.hu) közös adatkezelőnek minősül. 
 
A munkavállaló személyes adatainak továbbítására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 
Fenntartó (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.  Tel: 06-42/524-524) részére a fenntartói feladatok teljesülése érdekében 
szükséges mértékben, a Nemzeti Adó – és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchényi u. 2. Tel: +36-1/428-5100 
www.nav.hu) részére a munkavállalók adókedvezményével összefüggésben, az Egészségügyi Alapellátási 
Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 14. szám, www-eualapellas.hu) a munkavállalás foglalkozás 
egészségügyi vizsgálatával összefüggő személyes adatok, illetve a Közintézményeket Működtető Központ (4400 
Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Tel.: +36 (42) 512 – 300 https://kozim.hu/, kozim@kozim.hu) részére az 
Intézmények között kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően kerül sor. 
 
 

V. Fénykép és videofelvétel készítése  
 
Tájékoztatjuk, hogy a Nyíregyházi Család – és Gyermekjóléti Központ által szervezett programokon fénykép – és 
videofelvétel készülhet. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján az Intézmény jogos érdeke. 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fénykép – és videofelvételeket az Intézmény a weboldalán és közösségi oldalakon 
elektronikusan, valamint a nyomtatott sajtóban és az Intézmény által kiadott kiadványokban felhasználhatja.  
 
 

VI. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 
 

1. Tájékoztatáshoz való jog  
Ön jogosult arra, hogy Intézményünktől – az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet 
megkezdését követően haladéktalanul – tömören, átláthatóan és közérthetően tájékoztatást kapjon az adatkezelés 
lényeges kérdéseiről, az Ön által gyakorolható jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. 
A jelen adatkezelési tájékoztató ezen jog gyakorlására tekintettel került kialakításra és közzétételre. 
Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos további jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel 
személyazonosságának igazolását követően élhet.  
 
 

2. Az adatok megismeréséhez való jog („hozzáférési jog)  
Ön jogosult Intézményünktől tájékoztatást kérni az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről. 
 

3. Helyesbítéshez (módosításhoz), törléshez, korlátozáshoz (zároláshoz) való jogok  
Önnek joga van az Intézményünk által kezelt személyes adatait nem csak megismerni, de kérheti pontosításra szoruló 
adatainak helyesbítését, a nem kötelezően nyilvántartott adatok esetében pedig kérheti azok törlését, az adatkezelés 
korlátozását.  
Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályon alapuló kötelező adatkezeléssel érintett, valamint a közérdekből vagy az 
Intézményünkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladatellátása során az Intézmény 
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által kezelt adatok törlése nem kérhető. Nem törölhetők továbbá azok a különleges adatok, melyek kezelésének 
jogalapja valamely munkahelyi egészségügyi cél, illetve a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése. 
 

4. Tiltakozáshoz való jog  
E jog alapján - tiltakozása esetén - Intézményünk az Ön személyes adatait kizárólag a rá vonatkozó jogszabályokban 
megállapított kötelező adatkezeléshez szükséges mértékben kezelheti tovább. A nem kötelezően kezelt adatai 
tekintetében Intézményünk a kezelést korlátozza, és kivizsgálja az Ön tiltakozását. 
Az Ön kötelező adatkezeléssel nem érintett adatait csak akkor kezelhetjük tovább, ha bizonyítjuk, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak.  
Ha az Ön tiltakozásának megalapozottsága megállapításra kerül, a kötelező adatkezeléssel nem érintett adatai 
tekintetében az adatkezelést megszüntetjük,és az adatokat töröljük.  
 
 
 

VII. Tájékoztató jogorvoslat lehetőségéről 
 

1. Amennyiben megítélése szerint Intézményünk az általa végzett adatkezelés során nem a hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járt el, - az Intézmény panaszkezelési szabályzatában foglaltak 
szerint – panasszal élhet. 
A panaszkezelési szabályzat az Intézmény székhelyén, telephelyein és ügyfelek számára nyitva álló 
helyiségeiben kifüggesztésre kerül. 

2. Amennyiben megítélése szerint Intézményünk az általa végzett adatkezelés során nem a hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járt el, polgári peres eljárás útján keresettel élhet a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróság előtt. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.  
A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt 
is megindítható. 
 

3. Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a 
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban Intézményünk 
részéről Önt jogsérelem érte, bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi 
és viseli. 

 
A Hatóság vizsgálata a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, 
vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés 
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata esetén az igény elutasításának közlésétől, a 
határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy 
éven belül kezdeményezhető. 
 
Felügyeleti hatóság elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
        Tel.: +36 (1) 391-1400 
        www.naih.hu/ 
        ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

VIII. Tájékoztatás az irányadó jogszabályokról 
 
 
Az adatkezeléssel, a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatosan az alábbi 
jogszabályok tartalmaznak rendelkezéseket: 

 2011. évi CXII. törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 
 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete: a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

 2012. évi I. törvény: a munka törvénykönyvéről 
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 1992. évi XXXIII. törvény: a közalkalmazottak jogállásáról 
 2011. évi CXCV. törvény: az államháztartásról 
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 
Az Intézményünk által történő adatkezelés szabályait az Intézmény Adatvédelmi és Adatbiztonsági, valamint az 
Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. 
 
 

IX. Kapcsolatfelvétel, további kérdések 
 
 
Amennyiben az Intézményünk által történő adatkezeléssel kapcsolatosan további kérdése merül fel, kérjük forduljon 
illetékes személyügyekkel foglalkozó munkatársunkhoz, illetve Intézményünk fentiekben megjelölt adatvédelmi 
tisztviselőjéhez, aki készséggel nyújt segítséget az Ön számára. 
 


