
Közérdekű adatok 

a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközségről, mint egyházi szociális és 

gyermekvédelmi intézményfenntartóról 
 

 

III. A közfeladat-ellátással összefüggésben kezelt adatbázisok leírása: 

 

1. Gaudiopolis Szeretetház 

 

nyilvántartás adatkezelés célja adatkezelés 

időtartama 
érintettek köre adatok forrása 

várólista a szolgáltatás 

igénybevételére 

jelentkezők 

nyilvántartása 

az intézménybe 

történt felvételig, 

vagy a jelentkezés 

visszavonásáig 

idősotthoni 

ellátásra 

jelentkezők és 

hozzátartozóik 

felvételi 

nyomtatványok 

jelentkező általi 

kitöltése  

idősotthoni 

ellátást igénybe 

vevők 

nyilvántartása 

a szolgáltatást igénybe 

vevők nyilvántartása a 

vonatkozó ágazati 

jogszabály szerint 

az ellátási 

jogviszony 

fennállása alatt, 

illetve a 

megszűnést 

követő 5 év, az 

ellátottak 

egészségügyi 

dokumentációját 

30 évig kell 

megőrizni 

idősotthoni 

ellátást igénybe 

vevők és 

hozzátartozóik 

felvételi 

nyomtatványok, 

ellátási 

megállapodások 

dolgozói 

nyilvántartás 
munkavállalók és 

egyéb munkát végzők 

foglalkoztatással 

összefüggő adatainak 

nyilvántartása 

a foglalkoztatási 

jogviszony 

fennállása alatt, 

illetve a 

vonatkozó 

jogszabályok 

előírásai szerint 

munkavállalók, 

megbízottak, 

önkéntesek 

a jogviszony 

létesítésekor az 

érintettek 

adatszolgáltatása 

intézményi 

kamerarendszer 

által rögzített 

képfelvételek 

visszanézésének 

nyilvántartása 

az ellátottak személyes 

biztonsága, valamint 

az intézményi vagyon 

megfelelő szintű 

védelme a jogsértések 

észlelése, az elkövető 

tettenérése, a jogsértő 

cselekmények 

megelőzése, az 

esetlegesen 

szükségessé váló 

nyomozati 

cselekmények 

eredményességének 

elősegítése 

bizonyítékok 

rendelkezésre 

bocsátása útján 

a képfelvételek 

rögzítésétől 

számított 30 

napig, illetve 

visszanézés esetén 

a jegyzőkönyv 

elkészültétől 

számított 5 évig 

az intézmény 

területére be- és 

kilépő személyek 

az intézmény 3 

bejáratánál, az 

udvari 

raktárterületen és a 

Dózsa György út 

melletti parkolóban 

kiépített 5 kamera 

által közvetített és 

30 napig rögzített 

képfelvételek 

 



 

2. SION Nevelőszülői Hálózat 

 

Név Adatkezelés célja Adatkezelés 

időtartama 
Érintettek köre Adatok forrása 

személyi 

nyilvántartás, 

törzslapok és 

egyéb ellátotti 

dokumentációk 

a nevelésbe vett 

gyermekek és 

utógondozott fiatal 

felnőttek 

nyilvántartása 

a Gyvt. és 

végrehajtási 

rendeletei szerint 

nevelésbe vett 

gyermekek és 

utógondozói ellátást 

igénybe vevő fiatal 

felnőttek 

gyámhivatali 

határozatok, az 

érintettek 

adatszolgáltatása  

nevelőszülői 

nyilvántartás 
a nevelőszülői 

foglalkoztatási 

jogviszonyban állók 

nyilvántartása 

a foglalkoztatási 

jogviszony fennállása 

alatt, illetve a 

vonatkozó 

jogszabályok előírásai 

szerint 

nevelőszülők, 

gyermekgondozók 
a jogviszony 

létesítésekor az 

érintettek 

adatszolgáltatása 

 

A humánszolgáltatást végző intézmények által gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való 

hozzáférés módját és költségeit a vonatkozó ágazati jogszabályok (1993. évi III. törvény, 

1997. évi XXXI. törvény) és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szabályozzák. 


