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Adatkezelési tájékoztató 

 

Adatkezelő: 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós 
vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatkezelő adatai: 

 Neve:     Bársonyos-Pervátpuszta Időskorúak Szociális Otthona 

 Címe:    2883 Bársonyos, Pervátpuszta 

 Telefonszáma:   06 34 358 122 / 06 34 558 005 

 E-mail címe:    barsonyos.szocotthon@gmail.com 
 

1. Adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató célja 
 
Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett 
https://szocialisotthon.barsonyos.hu/ weboldalra látogató természetes személyek és jogi 
személyek képviselői (továbbiakban, mint Látogatók) részére, a weboldalon lévő személyes, 
közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatokra, információkra vonatkozólag átlátható, 
tömör, érthető tájékoztatást nyújtson, valamint biztosítsa a Látogatók jogainak gyakorlásának 
érvényesülését.  
 
2. Adatvédelmi tisztviselő 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, ha az adatkezelést 
közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik. 
 
Adatvédelmi tisztviselő adatai: 

 Név:     László Gábor 

 Telefonszám:   06 30 546 42 21 

 E-mail cím:    laszlo.gabor09@gmail.com 
 
 
3. Adatfeldolgozó 
 
Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
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Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan 
adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az 
adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét 
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 
 
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján létrejött 
olyan – az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az 
érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó –
szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az 
adatkezelővel szemben. A szerződés vagy más jogi aktus különösen előírja, hogy az 
adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli. 
 

Adatfeldolgozó, mint az Adatkezelő weboldalának üzemeltetője: 

 Név:     SoftwareAce Bt. 

 Cím:     Tápszentmiklós, Fő u. 75, 9094 

 Adószám:    22238162-1-08 

 Cégjegyzékszám:   08-06-012852 

 Adószám:    14112898-2-08 

 Telefonszán:    06 30 929 2747 

 E-mail cím:    info@softwareace.hu 
 

4. Jogszabályi háttér  
 

 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakba, mint Rendelet) 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban, mint Rendelet) 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (Infotv) 

 
5. Fogalom meghatározások 
 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
 
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
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rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
 
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából. 
 
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt 
külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy 
azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet 
kapcsolni. 
 
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 
ismérvek alapján hozzáférhető. 
 
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos 
Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek 
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi 
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
 
 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, 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 felhatalmazást kaptak. 
 
„az érintett hozzájárulása”: érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez. 
 
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 
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„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; 
 
 „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a 
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő 
társaságokat és egyesületeket is; 
 
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv. 
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) 
 

6. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 
 
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: 

 személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára, 
átlátható módon kell végezni, 

 
Célhoz kötöttség: 

 a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 
történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, 

 
Adattakarékosság: 

 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és 
a szükségesre kell korlátozódniuk, 

 
Pontosság: 

 az adatkezelésnek, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie, minden 
észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék, 
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Korlátozott tárolhatóság: 

 az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, 

 
Integritás és bizalmas jelleg 

 az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve 

 
Elszámoltathatóság 

 az adatkezelő felelős az a) ponttól az f) pontig meghatározott szempontoknak való 
megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására 

 
 
7. Adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató hatálya 

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a https://szocialisotthon.barsonyos.hu/ 
weboldalra, valamint az Adatkezelő közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre, 
közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog 
érvényesülésének elősegítése. 

 
8. A weboldalon kezelt adatok célja és a kezelt adatok köre  
 
Az Adatkezelő érintett természetes személy hozzájárulás alapján, a rá vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése érdekében, a rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtása érdekében kezel adatokat: 

 eseti megkeresések esetén az érintett fél kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, 
levelezési cím, telefonszám), az információadásához, vagy a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges mértékben és ideig, 

 Adatkezelő tevékenységét érintő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok esetén, 

 az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken részt vevő természetes személyek adatai, 
képmása, videófelvétel által rögzített cselekménye, mint következtetés. 
 

9. Az adatkezelések jogalapja  

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 
alábbiak egyike teljesül:  

 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez (Rendelet 6 cikk (1) bekezdésének a) pontja) 
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 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges (Rendelet 6 cikk (1) bekezdésének b) pontja) 

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
(Rendelet 6 cikk (1) bekezdésének c) pontja) 

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6 cikk (1) 
bekezdésének e) pontja) 

 

10. Megőrzési határidő 

A személyes adatok tárolásának a lehető legrövidebb időtartamra kell korlátozódniuk.  
Személyes adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel 
észszerű módon nem lehetséges elérni. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok 
tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési vagy rendszeres 
felülvizsgálati határidőket állapít meg.  

Az érintett természetes személy jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére korábban 
leadott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM 
rendelete alapján az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre 
tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben 
sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú 
megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. 
 

11. Adatbiztonság 

A weboldalhoz a hozzáférés személyhez köthető jogosultsággal kerül megállapításra. 
Hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) 
okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik a biztonságos használatához szükséges 
szakmai és információbiztonsági ismeretekkel.  

Az adatokat tároló informatikai eszköz a külső támadásoktól tűzfalas többszintű, aktív, 
komplex vírusvédelemmel van ellátva.  
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12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása  
 
Tájékoztatáshoz való jog: 
Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, 
információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó 
lehetőségekről. Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, 
valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének 
megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.  
 
Az érintettek hozzáférési joga: 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e, továbbá jogosult arra, 
hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

 
A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: 

 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ, 

 az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó 
érthető információk, továbbá az az információ, hogy az adatkezelés az érintettre nézve 
milyen várható következményekkel jár.  
 

Helyesbítéshez való jog:  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  
 
Törléshez való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem 
vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre. 
Az Adatkezelőnek egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése 
tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok 
kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve 
közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 
végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetén..  
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát, 
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 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy 
védelméhez.  
 

Ha az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  
 
Az adathordozhatósághoz való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve 
hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt 
személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.  Az 
adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés 
közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait 
gyakorolja, vagy jogi kötelezettségének tesz eleget.   
 
Tiltakozáshoz való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Automatizált döntéshozatal: 
Az Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt ügyfelei esetében.  
 
13. Jogorvoslat  

Amennyiben az érintett természetes személy úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez 
fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi 
tisztviselőihez fordulhat.  
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel: 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult 
arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá 
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. 

 Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 Székhely:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

 Postacím:  1363 Budapest, Pf.: 9. 
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 E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

 Telefon:   + 36 1 391-1400 
 
Az adatkezelési tájékoztató megállapítására és módosítására az Adatkezelő jogosult, megbízás 
alapján az adatvédelmi tisztviselő. Módosítás esetén, a szabályzat érvényességi dátumát minden 
esetben rögzíteni kell.  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására. A 
https://szocialisotthon.barsonyos.hu/ weboldalra látogató elfogadja a hatályos adatkezelési 
tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatón túl rendelkezik 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal. 

 

Bársonyos, 2022.08.22. 

 

László Gábor 
adatvédelmi tisztviselő 

 


