Tájékoztató az Újbudai karácsonyi támogatással kapcsolatos adatkezelésről
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a rá vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes adatai védelméről, ezért ezúton szeretnénk Önt
tájékoztatni – az Európai Parlament és Tanács 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 szóló 2016/679. rendelet (a továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján – a
Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.
Adatkezelő neve, elérhetőségei
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
cím:

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Tel:

+36 1 372 4500

E-mail: hivatal@ujbuda.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
dr. Laczkó Kata
Tel:

+36 70 684 7393

E-mail: gdpr@ujbuda.hu

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
- az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) 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 (továbbiakban, mint GDPR);
- Alaptörvény;
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban, mint Info tv.);
- 1993. évi III. törvény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
(továbbiakban, mint Szoc. tv.);
- 10/2015. (II.25.) XI. ÖK rendelet- a rászorult személyek támogatásáról
(továbbiakban, mint Rendelet)
A kezelt adatok lehetséges köre, az adatkezelés célja és jogalapja
személyes adat











az adatkezelés célja
a támogatást igénylő
Természetes személyazonosító adatok (név, születési név,
anyja neve, születési hely, idő, együttesen 4T adat),
Belföldi lakó- és vagy tartózkodási hely, okmány száma,
Társadalombiztosítási Azonosító Jel,
Állampolgárság,
Jogosultságigazolás, ellátás biztosítása
(folyósítás), fenntartása, szüneteltetése,
Igénybevett szociális ellátás megnevezése, jogcíme,
összege, jogosultság megállapítására, megszűnésére vagy nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése
Önkormányzati és MÁK nyilvántartásba rögzítendő
megszüntetésére vonatkozó adatok
adat
Jogosultsággal kapcsolatos döntés véglegessé válása
Az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét
megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás
megnevezését és az ellátás megtérítendő összegét
Törvényes képviselő neve, lakcíme
Pénzintézeti számlaszám

Lakóhely és tartózkodási hely bejelentésének dátuma (mint
jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett
változásokra vonatkozó adatok)

Jogosultságigazolás, ellátás biztosítása
(folyósítás), fenntartása, szüneteltetése,
nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése - a
Rendelet 15.§ (1) b) pontja alapján kizárólag azok a
3 vagy több gyermekes családok jogosultak
gyermekenként 5000 Ft támogatásra, akik a
kérelem benyújtásakor legalább 12 hónapja
életvitelszerűen laknak, vagy tartózkodnak XI.
kerületi bejelentett címükön.
Szociális ellátás megállapítása során figyelembe vett,
Jogosultságigazolás, ellátás biztosítása
háztartás egy főre jutó vagy egy fogyasztási egységre jutó
(folyósítás), fenntartása, szüneteltetése,
jövedelem összege (Érintett nettó jövedelme), családi
nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése - a
státuszra vonatkozó adatok
Rendelet 15.§ (3) pontja alapján az egyéb
feltételeket nem teljesítő, szociálisan rászoruló
személyek jogosultak a támogatás igénybevételére.
Szociálisan rászoruló személynek minősül a
Rendelet 2.§ (6) értelmében, aki létfenntartásához,
alkalomhoz kötődő többletkiadásaihoz, önálló
életvitele megőrzése érdekében támogatást kér
vagy elfogad.
A támogatási döntés meghozatalakor a státuszra és
a jövedelemre vonatkozó adatok alapján kerülnek
rangsorolásra a kérelmek. Az egy főre vagy egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem összegét
Adatkezelő a kérelmező, és a kérelmezővel együtt
lakó személyek jövedelmi adataiból számolja,
családi státuszára pedig a kérelmezővel együtt lakó
személyek hozzátartozói kapcsolatából következtet.
Telefonszám, email cím
Kapcsolattartási cél
Postacím
Támogatási döntésről tájékoztatás
Az ellátás megállapítása során a Rendelet alapján figyelembe vett más személyek adatai (támogatás
igénybevételéhez figyelembe vett gyermekek adatai)
Jogosultságigazolás, ellátás biztosítása (folyósítás),
 Természetes személyazonosító adatok (név, születési
név, anyja neve, születési hely, idő, együttesen 4T adat) fenntartása, szüneteltetése, nyilvántartásba vétel,
nyilvántartás vezetése Önkormányzati és MÁK
 Belföldi lakó- és vagy tartózkodási hely
nyilvántartásba rögzítendő adat.
 Társadalombiztosítási Azonosító Jel
A kérelmező, és a kérelmezővel egy háztartásban
 Havi nettó jövedelem
élők egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó
 Hozzátartozói kapcsolat
jövedelme összegét Adatkezelő a kérelmező, és a
kérelmezővel együtt lakó személyek jövedelmi
adataiból számolja. A kérelmező Rendelet 15.§
szerint értékelendő családi státuszára pedig a
kérelmezővel együtt lakó személyek hozzátartozói
kapcsolatából következtet.

Jogosultságigazolás, ellátás biztosítása (folyósítás), fenntartása, szüneteltetése,
nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése: a Szoctv. 18. § tételesen felsorolja azokat az
adatokat, amiket a települési önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szociális
ellátásokkal kapcsolatosan a jogosultság megállapítása, ellátás biztosítása, fenntartása és
megszüntetése kapcsán nyilvántartás formájában vezetni köteles, valamint ugyanezen törvény
18/B.§ pontja alapján rögzíteni köteles a Magyar Államkincstár által üzemeltetett
nyilvántartásba (Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere). A Rendelet 15.§ e mellett
meghatározza, milyen alanyi kör részére, milyen feltételekkel ítélhető meg a támogatás, ennek
igazolásához, mérlegeléséhez szükségesek a kategória alapján igényelt adatok. A bankszámla

adat kezelés célja - pozitív támogatási döntés esetén- a folyósítási kérelem teljesítési
lehetőségének biztosítása.
Kapcsolattartási cél: Adatkezelő célja a kapcsolattartási adatokkal, hogy ha valamilyen
információ hiányzik, nem olvasható vagy nem pontos, fel tudja venni a támogatást
kérelmezővel a kapcsolatot a pontosítás végett (email cím vagy telefonszám). Az adatok
megadása nem kötelező.
Támogatási döntésről tájékoztatás: A támogatási döntésről minden igénylőt értesít az
Adatkezelő a megadott postacímen
Az adatkezelés jogalapja
Jogosultságigazolás, ellátás biztosítása (folyósítás), fenntartása, szüneteltetése,
nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése, Támogatási döntésről tájékoztatás: Az
adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az Adatkezelő az
átruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, a
Szoctv. 18.§, 18/B.§, és a Rendelet 15.§ rendelkezései alapján.
Kapcsolattartási cél: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az
érintett hozzájárulása. A céllal kapcsolatos adatok tekintetében az érintett bármikor jogosult
visszavonni az adatkezelési hozzájárulását az Adatkezelő fentiekben jelzett elérhetőségei
egyikére való jelzéssel.
Adattovábbítás
Adatkezelő a Szoctv. 18/B.§ alapján az adatkezelő szociális ellátásokkal kapcsolatosan
vezetett nyilvántartásában szereplő adatokat rögzíteni köteles a Magyar Államkincstár által
vezetett nyilvántartásba.
A Rendelet 15.§ (3) pontja alapján benyújtott támogatási kérelmeket a VICUS XI.
Közalapítvány kuratóriumának részére továbbítja az Adatkezelő, a támogatási döntés
meghozatala céljából.
Az adatkezelés időtartama
Jogosultságigazolás, ellátás biztosítása, fenntartása, szüneteltetése, nyilvántartásba vétel,
nyilvántartás vezetése, Támogatási döntésről tájékoztatás, és folyósítás adatkezelési cél esetén
az adatmegőrzés időtartama a Szoctv. 23. § (1) szerint a szociális ellátásra való jogosultság
megszűnésétől számított öt év.
Kapcsolattartási céllal kezelt adatok esetén az adatokat visszavonásig, de legfeljebb az a
támogatási döntés meghozataláig, vagy pozitív döntés esetén az ellátás folyósításáig kezeli az
Adatkezelő.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Jogok
Az érintett kérelmezheti az Önkormányzat (az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken):
a) tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését,
c) személyes adatai kezelésének korlátozását (meghatározott esetekben),

d) személyes adatai törlését,
valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Az érintett kérelmére Adatkezelő


tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, amennyiben igen, a tájékoztatásnak az alábbiakra is ki kell terjednie:
o az adatkezelés célja,
o az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái,
adattovábbítás esetén:
o a címzettek megnevezése,
o az adatkezelés időtartama,
o érintett jogai,
o jogorvoslathoz való jogai,
amennyiben az adatok nem az érintettől származnak: az adatok forrásának
megjelölése.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. E tájékoztatás díjmentes. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja,
hogy az érintett kérelme megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő költségtérítést
számíthat fel vagy elutasítja a kérelmet.



indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat – kiegészítő nyilatkozat alapján –
kiegészíti.



korlátozza az adatkezelést, ha:
o az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
o ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
o ha az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatok kezelésére, de
az érintett jogi igényének érvényesítéséhez szükséges,
o vagy ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
védelméhez vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében vagy fontos közérdekből kezelheti.



a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha a
személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében
törölni kell, vagy ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre.



Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatai nem
kezelhetők tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival,
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére, illetve tiltakozásra
vonatkozó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Amennyiben Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról legkésőbb
a kérelem beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti
hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíti, akivel, illetve amellyel korábban a személyes adatot közölte, kivéve, ha
ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére
Adatkezelő a címzettekről tájékoztatja.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű azt elsőként az
adatvédelmi tisztviselő 2. pontban megadott elérhetőségére megküldeni, melyet – annak
beérkezését követően – haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül megvizsgál, és a
panaszost a vizsgálat eredményéről tájékoztatja.
Jogellenes adatkezelés esetén:
a) panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, ha
véleménye szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be.
(Panasz benyújtásának helye: NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
+36 1 391-1400; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu)
b) bírósághoz fordulhat, ha véleménye szerint az Adatkezelő a személyes adatokat nem
a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai
sérültek.
(A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt
lehet megindítani.)
c) ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz,
köteles azt megtéríteni (kártérítéshez való jog).
d) amennyiben az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.
1. Egyéb információk
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, az Info tv., a Szoctv. és a
Rendelet szabályai az irányadók.
Hatályos: 2019 szeptember 15-től visszavonásig

