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neve 
Adatbázis 
formátuma

Adatkezelés célja  Adatkezelés jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama 

Érintettek köre Adatok forrása 
Feldolgozott adatok 

fajtái 
Adat minősítése Adatokhoz történő hozzáférés módja Szervezeti egység neve

Adatokért felelős 
munkaköre

Az adatvédelmi 
nyilvántartásba 

bejelentendő 
nyilvántartások 

az e törvény 
szerinti 

azonosító adatai

címzettek kategóriái, akikkel a 
személyes adatokat közlik vagy 

közölni fogják, ideértve a 
harmadik országbeli 

címzetteket vagy nemzetközi 
szervezeteket

a különböző 
adatkategóriák 

törlésére előirányzott 
határidők

az adatok védelmére 
tett technikai és 

szervezési 
intézkedések 

általános leírása

1 EADAT SQL
Gazdasági és statisztikai, bér- 

és munkaügyi adatok 
nyilvántartása

ÁHT 2011. évi CXCV tv Folyamatos 
  CsCsM. Dr. Waltner 

Károly Otthon dolgozói

Magyar Államkincstár, Szegedi 
Dr. Waltner Károly Otthon 
munkaügyi nyilvántartása 

(KIRA program)

Pénzügyi és 
gazdasági, 

munkaügyi, bér 
adatok

Közérdekű adat, személyes 
adat https://eadat.allamkincstar.gov.hu/

Gazdasági egység
 gazdasági csoportvezető, 

munkaügyi ügyintéző
-

Magyar Államkincstár 
(számfejtő)

Zárt irodák, jelszóval 
védett gép, jelszóval 

védett program

2
Szabályzatok 

nyilvántartása
papír és fájl 

alapú
Intézményi szabályzatok 

nyilvántartása
Szoc.tv. 1993. évi III. törvény
Gyvt 1997. évi XXI. Törvény

Folyamatos 
 CsCsM. Dr. Waltner 

Károly Otthon dolgozói

SZGYF CsongrádMegyei 
Kirendeltségének 

fenntartásában működő 
intézmények

Szabályzatok adatai Közérdekű adat
gazdasági iroda számítógépén (gazdasági 

csoportvezető)
Gazdasági egység gazdasági csoportvezető -

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, jelszóval 
védett gép

3 Vagyonnyilatkozatok papír alapú
Vagyonnyilatkozatok 

nyilvántartása
VNYTV 2007. évi CLII törvény Folyamatos 

Vagyonnyilatkozat tételére 
kötelezettek köre

Közvetlenül az érintettek által 
szolgáltatott adtok

Nyilatkozó neve, 
munkaköre

Személyes adat
gazdasági iroda számítógépén 

(munkaügyi ügyintéző)
Gazdasági egység munkaügyi ügyintéző -

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, jelszóval 
védett gép

4 ECOSTAT SQL

Pénzügyi, számviteli, 
élelmezési, felhatalmazási, 
tárgyi eszköz és gondozási 

díj adatok kezelése

A számvitelről szóló 2000. évi 
C. tv, Az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII.
Tv, ÁHT 2011. évi CXCV tv

Folyamatos 

CsCsM. Dr. Waltner Károly 
Otthon ellátottai, 

gondozottai, 
hozzátartozók, az 

intézmény gazdasági 
partnerei

Számlák, szerződések, 
megrendelők, kötelezettség 
vállalások, felhatalmazások, 

gondozotti díjmegállapítások, 
ingóságok, élelmezési adatok 
érintettektől, szerződésekből, 

étlapokból.

Pénzügyi adatok, 
gazdasági, személyi 

adatok

Személyes és közérdekű 
adat

gazdasági iroda számítógépén (általános 
ügyintéző, pénzügyi ügyintéző, gazdasági 

csoportvezető)
Gazdasági egység

gazdasági csoportvezető, 
pénzügyi ügyintéző, 
általános ügyintéző

-
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság

Zárt irodák, jelszóval 
védett gép, jelszóval 

védett program

5 KIRA SQL
Bér, társadalombiztosítási és 
munkaügyi adatok kezelése

Az információs önrendelkezési 
jogról és az 

információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény és a 

munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény

Folyamatos 

CsCsM. Dr. Waltner Károly 
Otthon dolgozói, fejlesztő 

foglalkoztatában részt vevő 
ellátottai

Közvetlenül az érintettől, az 
érintett hozzátartozójától 
(gondnok, gyám) felvett  

Személyi adatok, 
bérszámfejtési, 

munkaügyi adatok

Személyes és közérdekű 
adat

Munkaköri leírás és jogosultság alapján
https://kira.allamkincstar.gov.hu

Gazdasági egység
gazdasági csoportvezető, 

munkaügyi ügyintéző
-

Magyar Államkincstár 
(számfejtő)

Zárt irodák, jelszóval 
védett gép, jelszóval 

védett program

6
Munkavállalók személyi 

nyilvántartása
Papíralapú

Munkaügy, bérügyi 
nyilvántartás

KJT 1992. évi XXXIII. Törvény,
Mt. 2012. évi I. törvény, 

513/2013. (XII.29.) 
Korm.rendelet,

Folyamatos 

CsCsM. Dr. Waltner Károly 
Otthon dolgozói 

(közalkalmazottak, 
nevelőszülők, megbízási 
jogviszonyban, fejlesztő 
foglalkoztatában, egyéb 

jogviszonyban lévők)

Közvetlenül az érintettől, KIRA 
rendszerből

Személyi adatok, 
bérszámfejtési, 

munkaügyi adatok

Személyes és közérdekű 
adat

Gazdasági iroda zárt lemezszekrény Gazdasági egység
gazdasági csoportvezető, 

munkaügyi ügyintéző
-

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

7
KIR Köznevelési 

Információs Rendszer
SQL

Közoktatási adatok, 
pedagógus nyilvántartás

Nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC tv.

Folyamatos 

CsCsM. Dr. Waltner Károly 
Otthon dolgozói 

(pedagógus munkakörben 
lévők)

Közvetlenül az érintettől, KIRA 
rendszerből

Személyi adatok, 
bérszámfejtési, 

munkaügyi adatok

Személyes és közérdekű 
adat

www.oktatas.hu
Szegedi Dr. Waltner Károly 

Otthon
vezető ápoló, terápiás 

munkatárs
- Oktatási Hivatal 

Zárt irodák, jelszóval 
védett gép, jelszóval 

védett program

8

SZIA Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Integrált 
Adatkezelő rendszer

SQL
Gondozotti (szociális) és 
munkavállalói egységes 

elektronikus nyilvántartás

SZGYF és az Intézmény között 
létrejött megállapodás

Folyamatos 

CsCsM. Dr. Waltner Károly 
Otthonban szociális 
ellátásban részesülő 

gondozottak, a szociális és 
a gazdasági területen 

foglalkoztatottak

Megállapodások, határozatok, 
kinevezések, személyi 

nyilvántartás

gondozottak 
vonatkozásában: 
személyi adatok, 

ellátással kapcsolatos 
adatok, térítési díj 

adatok,munkavállalók 
vonatkozásában: 
személyi adatok, 

munkaviszony adatok

Személyes adat www.szia.szgyf.gov.hu
Fogyatékos személyek otthona, 

Gazdasági egység

szociális munkatárs, terápiás 
munkatárs, munkaügyi 

ügyintéző, vezető ápoló, 
gazdasági csoportvezető

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

Zárt irodák, jelszóval 
védett gép, jelszóval 

védett program

9

KENYSZI adatrögzítő 
szociális, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi 
igénybevételi 
nyilvántartás 

SQL
törvényi adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése
415/2015. (XII.23.) Korm. 

rendelet
Folyamatos 

CsCsM. Dr. Waltner Károly 
Otthon gondozottai, 

ellátottai
megállapodás, határozatok

Személyi adatok, 
felvételi adatok

Személyes adat https://tevadmin.nrszh.hu
Fogyatékos személyek otthona, 

Gazdasági egység

szociális munkatárs, terápiás 
munkatárs, gyermekvédelmi 

ügyintéző, 

Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság

Zárt irodák, jelszóval 
védett gép, jelszóval 

védett program

10 Zsebpénz nyilvántartás papír alapú
Zsebpénz biztasításának, 

felhasználásának 
dokumentálása

Gyvt 1997. évi XXI. Törvény Folyamatos 
CsCsM. Dr. Waltner Károly 

Otthon gyermekvédelmi 
ellátásban lévő gondozottai

Számlák, kifizetések, bevételi 
bizonylatok

Zsebpénz 
megállapítások, 

kifizetések
Személyes adat

Gyermekvédelmi egységekben irodák zárt 
szekrények.

Gyermekvédelmi egységek 
(gyermekotthon, különleges 

gyermekotthon, lakásotthonok)

szakmai vezető, 
gyermekvédelmi ügyintéző, 

nevelő
-

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

11 Kapcsolattartási napló papír alapú
Gondozottak 

kapcsolattartásainak 
nyomonkövetése

Gyvt 1997. évi XXI. Törvény, 
235/1997. Korm.rendelet

Folyamatos 

CsCsM. Dr. Waltner Károly 
Otthon gyermekvédelmi 

ellátásban lévő 
gondozottai, hozzátartozók

Gyámhivatali határozatok, 
intézményi bejegyzések

Gondozottak 
kapcsolattartásainak 

adatai

Személyes adat, különleges 
adat

Gyermekvédelmi egységekben irodák zárt 
szekrények.

Gyermekvédelmi egységek 
(gyermekotthon, különleges 

gyermekotthon, lakásotthonok)

szakmai vezető, 
gyermekvédelmi ügyintéző, 

nevelő
-

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

12 Eseménynapló papír alapú
Napi események 
nyomonkövetése

Gyvt 1997. évi XXI. Törvény, 
235/1997. Korm.rendelet

Folyamatos 
CsCsM. Dr. Waltner Károly 

Otthon gyermekvédelmi 
ellátásban lévő gondozottai

Intézményi események, 
megfigyelések

Gondozottakkal 
kapcsolatos napi 

események 

Személyes adat, különleges 
adat

Gyermekvédelmi egységekben irodák zárt 
szekrények.

Gyermekvédelmi egységek 
(gyermekotthon, különleges 

gyermekotthon, lakásotthonok)

szakmai vezető, 
gyermekvédelmi ügyintéző, 

nevelő
-

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

13 Felvételi napló papír alapú
Ellátásba bekerülő 

gondozottak felvételének 
nyilvántartása

Gyvt 1997. évi XXI. Törvény, 
235/1997. Korm.rendelet

Folyamatos 
CsCsM. Dr. Waltner Károly 

Otthon gyermekvédelmi 
ellátásban lévő gondozottai

Gyámhivatali határozatok, 
intézményi bejegyzések

Személyi adatok, 
felvételi adatok

Személyes adat, különleges 
adat

Gyermekvédelmi egységekben irodák zárt 
szekrények.

Gyermekvédelmi egységek 
(gyermekotthon, különleges 

gyermekotthon, lakásotthonok)

szakmai vezető, 
gyermekvédelmi ügyintéző, 

nevelő
-

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

14
Gyermekvédelmi 

ellátottak személyre szóló 
nyilvántartása

papír alapú
Személyre szabott ellátotti 

nyilvántartás
Gyvt 1997. évi XXI. Törvény, 

235/1997. Korm.rendelet
Folyamatos 

CsCsM. Dr. Waltner Károly 
Otthon gyermekvédelmi 

ellátásban lévő gondozottai

Gyámhivatali, alapellátási, 
szakszolgálati határozatok, 
dokumentumok, bírósági, 
rendőrségi, egyéb hivatali 

dokumentumok

Személyi adatok, 
családi adatok, 
egészségyügyi 

adatok, gondozási 
adatok, bírásági, 

rendőrségi adatok

Személyes és közérdekű 
adat

Gyermekvédelmi egységekben irodák zárt 
szekrények.

Gyermekvédelmi egységek 
(gyermekotthon, különleges 

gyermekotthon, lakásotthonok)

szakmai vezető, 
gyermekvédelmi ügyintéző, 

nevelő
-

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások illetve kezelt adatok leíró táblázata
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15
Továbbképzésre 

kötelezettek 
nyilvántartása

papír alapú
Továbbképzésre kötelezett 
dolgozók nyilvántartása

8/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet Folyamatos 
CsCsM. Dr. Waltner Károly 

Otthon dolgozói

Más intézményi munkaügyi 
nyilvántartások, oklevelek, 

tanfolyami igazolásaok

Továbbképzésre 
kötelezetettek neve, 

munkaköre, 
végzettsége, elvégzett 

továbbképzések, 
tanfolyamok

Személyes adat Szakmai egységek irodái, zárt szekrények Szakmai egységek szakmai vezetők -
nem kerül közlésre, (ellenőrző 

szervek kivételével)
Zárt irodák, zárt 

szekrények,

16
Ellenőrzések 

nyilvántartása
papír és fájl 

alapú
Belső, külső ellenőrzések 

nyilvántartása
370/2011. (XII.31). Kormány 

rendelet
Folyamatos 

Ellenőrző hivatalok, 
szervek

Határozatok, értesítések, 
jegyzőkönyvek

Ellenőrzés adatai, 
megállapítások, 

tervezett és 
végrehajtott 

intézkedések, 
határidő, felelősök

Közérdekű adat
gazdasági iroda számítógépén (gazdasági 

csoportvezető)
Gazdasági egység gazdasági csoportvezető -

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

Zárt irodák, jelszóval 
védett gép, jelszóval 

védett program

17

Nyilvántartás Ápolást, 
gondozást nyújtó 

intézményi ellátásban 
részesülő személyekről, a 
személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátás 
megkezdése előtt és 

megkezdésekor

papír alapú
Törvényi adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése 
1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 

III. törvény
Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Hatósági nyilvántartás, 
Érintettek nyilatkozata, Más 

adatkezelő nyilvántartása

Személyes adatok, 
ellátás igényléséhez 
kapcsolódó adatok

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona
intézményvezető, vezető 

ápoló, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs, 

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

18

Nyilvántatás A 
gondozási és élelmezési 

napok számának 
alakulásáról

papír alapú
Törvényi adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése 
1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 

III. törvény
Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Intézményi nyilvántartások
gondozási napok, 
élelmezési napok, 

diéták
személyes adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona
intézményvezető, vezető 

ápoló, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs, 

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

19

CsCsM. Dr Waltner 
Károly Otthonban 
szociális és/vagy 
gyermekvédelmi 

ellátásban részesülő 
gondozottak, ellátottak 

személyi anyaga

papír alapú
Törvényi adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése 
1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 

III. törvény
Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Hatósági nyilvántartás, 
Érintettek nyilatkozata, Más 

adatkezelő nyilvántartása

ellátottak személyes 
adatai, hivatali 

határozatok, 
megállapodások, 

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona
intézményvezető, vezető 

ápoló, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs, 

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

20

 CsCsM. Dr Waltner 
Károly Otthonban 
szociális és/vagy 
gyermekvédelmi 

ellátásban részesülő 
gondozottak, ellátottak 
egyéni fejlesztési terv 

dokumentáció

papír alapú
Törvényi adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése 
1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 

III. törvény
Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Hatósági nyilvántartás, 
Érintettek nyilatkozata, Más 

adatkezelő nyilvántartása

Egyéni fejlesztési 
tervek, megvalósult 

tervek, célok

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona

intézményvezető, vezető 
ápoló, terápiás munkatárs, 

szociális munkatárs, 
fejlesztő pedagógus

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

21

Korlátozó intézkedések 
elrendelésének, 
alkalmazásának 
nyilvántartása

papír alapú
Törvényi adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése 
1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 

III. törvény
Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Hatósági nyilvántartás, 
Érintettek nyilatkozata, Más 

adatkezelő nyilvántartása

Korlátozó 
intézkedések adatai 

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona
intézményvezető, vezető 

ápoló, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs, ápoló

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

22
Nyilvántartás a 

rendkívüli eseményekkel 
kapcsolatban

papír alapú
Törvényi adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése 

Szoc.tv. 1993. évi III. törvény
Gyvt 1997. évi XXI. Törvény, 
25/2017. SZGYF szabályzat

Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak. 
Munkavállalók, 

Kimenő rendkívüli események 
jelentések

rendkívüli esemény 
adatai

Személyes adat
Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 

szekrények
Szegedi Dr. Waltner Károly 

Otthon
intézményvezető, vezető 

ápoló
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
Zárt irodák, zárt 

szekrények,

23

CsCsM. Dr Waltner 
Károly Otthonban 
szociális és/vagy 
gyermekvédelmi 

ellátásban részesülő 
gondozottak, ellátottak 

törzskönyve

papír alapú
Törvényi adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése 
1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 

III. törvény
Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Hatósági nyilvántartás, 
Érintettek nyilatkozata, Más 

adatkezelő nyilvántartása

Felvételre kerülők 
személyes adatai 

Személyes adat
Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 

szekrények
Fogyatékos személyek otthona

intézményvezető, vezető 
ápoló, terápiás munkatárs, 

szociális munkatárs, 

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

24 Iktatói nyilvántartás
papír és fájl 

alapú
Ügyiratok nyilvántartása

335/2005. (XII.29.) Kormány 
rendelet

Folyamatos 
CsCsM. Dr. Waltner Károly 

Otthon gondozottai, 
ellátottai, ügyfelei

Beérkező és kimenő levelek, 
dokumentumok, belső iratok

iratkezeléssel, 
irattározással 

kapcsolatos adatok

Személyes és közérdekű 
adat

gazdasági iroda számítógépén Gazdasági egység gazdasági csoportvezető nem kerül közlésre -
Zárt irodák, jelszóval 

védett gépen

25
Gondozási napok, 

szökések nyilvántartása
papír és fájl 

alapú

Gondozási napok 
nyilvántartás, szökések, 
távollétek nyilvántartása

Gyvt 1997. évi XXI. Törvény, 
235/1997. Korm.rendelet

Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Intézményi bejegyzések
gondozási napok, 

igazolt, igazolatlan 
távollétek

Személyes adat, különleges 
adat

Gyermekvédelmi egységekben irodák zárt 
szekrények.

Gyermekvédelmi egységek 
(gyermekotthon, különleges 

gyermekotthon, lakásotthonok)

szakmai vezetők, 
gyermekvédelmi 

ügyintézők, nevelők

rész adatközlés: TEGYESZ,
nem kerül közlésre, (ellenőrző 

szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

26
Orvosi Receptkitöltő 

Alkalmazás
elektronikus

Vényírás, gyógyszerellátás 
biztosítása

1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 
III. törvény

Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

orvosi utasítások, 
egészségyügyi dokumentációk

gyógyszerellátás, 
rendelés

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona
intézményvezető, vezető 

ápoló, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs, 

Receptet befogadó gyógyszertár
Zárt irodák, zárt 

szekrények,

27
WDE Program 

(WINIDOKI EXTRA)
elektronikus

Vényírás, gyógyszerellátás 
biztosítása

1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 
III. törvény

Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

orvosi utasítások, 
egészségyügyi dokumentációk

gyógyszerellátás, 
rendelés

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona
intézményvezető, vezető 

ápoló, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs, 

Receptet befogadó gyógyszertár
Zárt irodák, zárt 

szekrények,
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Sor
Adatbázis / Program 

neve 
Adatbázis 
formátuma

Adatkezelés célja  Adatkezelés jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama 

Érintettek köre Adatok forrása 
Feldolgozott adatok 

fajtái 
Adat minősítése Adatokhoz történő hozzáférés módja Szervezeti egység neve

Adatokért felelős 
munkaköre

Az adatvédelmi 
nyilvántartásba 

bejelentendő 
nyilvántartások 

az e törvény 
szerinti 

azonosító adatai

címzettek kategóriái, akikkel a 
személyes adatokat közlik vagy 

közölni fogják, ideértve a 
harmadik országbeli 

címzetteket vagy nemzetközi 
szervezeteket

a különböző 
adatkategóriák 

törlésére előirányzott 
határidők

az adatok védelmére 
tett technikai és 

szervezési 
intézkedések 

általános leírása

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások illetve kezelt adatok leíró táblázata

28

CsCsM. Dr Waltner 
Károly Otthonban 
szociális és/vagy 
gyermekvédelmi 

ellátásban részesülő 
gondozottak, ellátottak 

ápolási-gondozási 
dokumentációja

papír alapú
Napi állapot 

nyomonkövetése
1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 

III. törvény
Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Hatósági nyilvántartás, 
Érintettek nyilatkozata, Más 

adatkezelő nyilvántartása

ápolási, gondozási 
adatok

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona

intézményvezető, vezető 
ápoló, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs, ápoló, 

gondozó

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

29 Eseménynapló papír alapú Események nyomonkövetése
1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 

III. törvény
Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Hatósági nyilvántartás, 
Érintettek nyilatkozata, Más 

adatkezelő nyilvántartása

Ellátottakkal 
kapcsolatos napi 

események, 
megfigyelések

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona

intézményvezető, vezető 
ápoló, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs, ápoló, 

gondozó

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

30
Egészségügyi 

törzsdokumentáció
papír alapú Teljeskörű állapotkövetés

1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 
III. törvény

Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Hatósági nyilvántartás, 
Érintettek nyilatkozata, Más 

adatkezelő nyilvántartása

egészségügyi adatok, 
szakorvosi 

vélemények, 
zárójelentések

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona

intézményvezető, vezető 
ápoló, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs, ápoló, 

gondozó

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

31

CsCsM. Dr Waltner 
Károly Otthonban 
szociális és/vagy 
gyermekvédelmi 

ellátásban részesülő 
gondozottak, ellátottak 
ápolási-gondozási terve

papír alapú Állapot fenntartása, javítása
1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 

III. törvény
Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Hatósági nyilvántartás, 
Érintettek nyilatkozata, Más 

adatkezelő nyilvántartása

ápolási, gondozási 
tervek, célok

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona

intézményvezető, vezető 
ápoló, terápiás munkatárs, 

szociális munkatárs, 
fejlesztő pedagógus

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

32

Havi 
gyógyszerszükséglet 

nyilvántartása és 
elszámolása

papír alapú
Gyógyszerfelhasználás 

nyomonkövetése
1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 

III. törvény
Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

ápolási, egészségügyi 
dokumentációk

havi 
gyógyszerfogyasztási 

adatok

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona
intézményvezető, vezető 

ápoló, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs, 

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

33 Betegnapló papír alapú
Betegforgalom 

nyomonkövetése
1/2000 SZCSM rendelet, 1993. 

III. törvény
Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Hatósági nyilvántartás, 
Érintettek nyilatkozata, Más 

adatkezelő nyilvántartása

betegségre vonatkozó 
adatok

Személyes adat, különleges 
adat

Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 
szekrények

Fogyatékos személyek otthona

intézményvezető, vezető 
ápoló, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs, ápoló, 

gondozó

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

34 Gyógyszeranalitika papír alapú

Gyógyszerek, kötszerek 
beszerzések, kiadások, 

raktári forgalom, 
felhasználás nyilvántartársa

Számviteli tv. 2000. évi C. tv. Folyamatos 

CsCsM. Dr. Waltner Károly 
Otthon fogyatékos 
személyek otthona 

egységek, gyógyszer 
szállító partnerek

Számlák, belső bizonylatok
gyógyszer beszerzés, 

fogyasztás, készlet
Személyes adat, közérdekű 

adat
Szociális ellátóegységek, iroda, zárt 

szekrények
Fogyatékos személyek otthona

intézményvezető, vezető 
ápoló, terápiás munkatárs, 

szociális munkatárs, 

nem kerül közlésre, (ellenőrző 
szervek kivételével)

Zárt irodák, zárt 
szekrények,

35
Ellátottak, gondozottak 
személyes eszközeinek 

nyilvántartása
papír alapú

Ellátottak, gondozottak 
személyes eszközeinek 

nyilvántartása

Szoc.tv. 1993. évi III. törvény
Gyvt 1997. évi XXI. Törvény

Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban 

gyermekvédelmi ellátásban 
részesülő gondozottak

Bevételi bizonylatok, kiadások, 
selejtezése

személyes eszközök 
(ruházat, berendezése, 

egyéb eszközök) 
nyilvántartása

Személyes adat Szakmai egységek irodái, zárt szekrények Szakmai egységek szakmai vezetők
nem kerül közlésre, (ellenőrző 

szervek kivételével)
Zárt irodák, zárt 

szekrények,

36
Csoportgazdálkodás 

nyilvántartása
fájl alapú

Gyermekvédelmi egységek 
csoportgazdálkodásának 

nyilvántartása
Gyvt 1997. évi XXI. Törvény Folyamatos 

CsCsM. Dr Waltner Károly 
Otthonban szociális 

és/vagy gyermekvédelmi 
ellátásban részesülő 

gondozottak, ellátottak

Pénztárnaplók, banki 
bizonylatok

pénzügyi, gazdasági 
adatok

Személyes és közérdekű 
adat

gazdasági iroda számítógépén (gazdasági 
csoportvezető)

Gazdasági egység gazdasági csoportvezető
nem kerül közlésre, (ellenőrző 

szervek kivételével)
Zárt irodák, jelszóval 

védett gép
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