Adatkezelési tájékoztató
Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a
személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról az
Adatkezelő alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja:
Adatkezelő adatai:
Név:
Cím:
Adószám:
Telefonszám
E-mail cím:

Védőnő Szolgálat
2870 Kisbér, Angolkert 6.
15730071-2-11
+36 34 353 423
vedonokisber@gmail.com

Adatkezelési tájékoztató célja:
 az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak
érdekében, hogy a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon
Adatkezelés jogalapja:
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
 a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX törvény
 a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV.8.) EMMI-rendelet
 a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet
 a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és
korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet
 az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
 a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény
Az adatkezelési tájékoztató hatálya:
 minden olyan adatkezelésre kiterjed, amely személyes adatra, valamint közérdekű
adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.
Értelmező rendelkezések az Infotv 3. §. alapján:
 érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy;
 azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
 személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat,
azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
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meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az
adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat,
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt
hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben
keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra,
valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé
tételét törvény közérdekből elrendeli;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson
alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát
félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
bűnüldözési célú adatkezelés: a jogszabályban meghatározott feladat- és
hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére
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vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására
vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és
felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való
közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban
megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv
vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen
tevékenység keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó
személyes adatok levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő
kezelését is - (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél) végzett adatkezelése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének
korlátozása céljából történő megjelölése útján;
adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából
vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel,
az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló
műveleteket végeznek;
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését,
elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát,
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve
az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

A személyes adatok kezelésének alapelvei:
Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek
és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak
a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
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Személyes adat akkor kezelhető, ha azt törvény vagy helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli.
A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai:
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó
szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből
nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján
bárki megismerhesse.
Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró:
 személy neve,
 feladatköre,
 munkaköre,
 vezetői megbízása,
 a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
 valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.
A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben
tartásával terjeszthetőek és kezelhetőek.
A közérdekű adat megismerése iránti igény:
A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt
nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv
az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz
eleget.
A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség:
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani
a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
Az elektronikus közzététel kötelezettsége:
A kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki
számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is
adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a
kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek ismertetését
is.
A Hatóság vizsgálata:
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános
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adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be,
vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Ha a Hatóság a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem vagy
annak közvetlen veszélye fennállását állapítja meg, az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására,
illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére szólítja fel.
Panasz ügyintézés a Hatóságnál:
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki,
amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az
adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
Tájékoztatásért Kisbér Város Önkormányzatának adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat:
 Név:
dr. Kizlinger András
 Telefonszám:
06 30 565 98 04
 E-mail cím:
kizlingera@gmail.com




Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

László Gábor
06 30 546 42 21
laszlo.gabor09@gmail.com

Jogorvoslati lehetőség miatti panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál érvényesítheti az alábbi elérhetőségein:
 Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 Postacím:
1363 Budapest, Pf. 9.
 Telefonszám:
+ 36 1 391-1400
 E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Adatfeldolgozó:
Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban Adatfeldolgozót vesz igénybe.
 Cégnév:
42NET Marvin Cloud Kft
 Cím:
1149 Budapest, Angol utca 34. 5/A
 Adószám:
25830079-2-42
 Cégjegyzékszám:
01-09-291494
 Telefonszám:
+3614249000
 E-mail cím:
support@42netmedia.com

Bővebb tájékoztatás az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában olvasható.
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