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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Adatkezelési tájékoztató az adatkezelések által érintett személyek részére 
a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona által végzett személyes 

adatkezelésekről 
 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Fővárosi Önkormányzat 
Kamaraerdei Úti Idősek Otthona (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan 
{intézménybe felvételt kérők stb.] a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és 
tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. 
 

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

Adatkezelő  

megnevezése: Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona 

székhely:. 1112 Budapest Kamaraerdei út 16. 

Postacím: 1112 Budapest Kamaraerdei út 16. 

Telefonszám: 06/1 3095-890 (közp.) 

honlap: www.kamerdo.hu  

Adatkezelő vezetőjének neve, elérhetősége 

intézményvezető: Havas Pálma 

székhely: 1112 Budapest Kamaraerdei út 16. 

Postacím: 1112 Budapest Kamaraerdei út 16. 

Telefonszám: 06/1 3095-780 

e-mail: igazgato@kamerdo.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége 

Vida Tamás 

Telefonszám: 06-30-986-84-35 

E-mail: gdpr@provito.hu 

 

2.  AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGE 

Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát székhelyén, papír alapon hozzáférhetővé teszi. 
Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt 
elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes 
adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre. 

Az adatkezelő munkáltatói tevékenységével összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatos információk  
elérhetősége: munkaügy 

mailto:igazgato@kamerdo.hu


 

 
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti 

 

Idősek Otthona 
 

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. 
 

 

Verziószám: 04 
Dokumentum kódja: SZ-36/A02 

 
 

oldalszám:2/5 

Hatálybalépés időpontja: 2021.11.29. 

 

Az adatkezelő alaptevékenység ellátásával összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatos információk 
elérhetősége: 

Az adatkezelő egészségügyi szolgáltatási tevékenységével összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatos 
információk elérhetősége:  

 

3. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN MEGISMERHETŐVÉ TETT INFORMÁCIÓK 
TARTALMA 

3.1. Az Adatkezelő által kérelmező vonatkozásában végzett adatkezelés 

3.1.1. célja:  

- érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén ellátotti jogviszony teljesítése, ellátotti 
jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése;  

- az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és  

- az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. 

3.1.2. jogalapja:  

- kérelmező hozzájárulása;  

- Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;  

- szerződés teljesítése;  

- személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének 
védelme;  

- Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. 

3.1.3. terjedelme:  

- a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja 
személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet 
igazoló hatósági igazolványának adattartalmát;  

- a ellátotti jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve 
bankszámláját vezető pénzintézet neve;  

- személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe) 

3.2. Adattovábbítás:  

Az Adatkezelő az kérelmező adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, 

- amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; adatszolgáltatási 
kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az 
Intézmény felé hivatalos megkeresését eljuttatja; 

- amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás 
címzettje az Intézménnyel ellátotti jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a 
személyes adat jogosultja és az Intézmény közötti ellátotti jogviszony teljesítése. 

Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően az ellátotti 
jogviszony megszűnését követően 10 évig tárolja. 



 

 
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti 

 

Idősek Otthona 
 

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. 
 

 

Verziószám: 04 
Dokumentum kódja: SZ-36/A02 

 
 

oldalszám:3/5 

Hatálybalépés időpontja: 2021.11.29. 

 

Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában álló, illetve 

használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein 

kamerarendszert működtet. 

 

4. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA ALAPVETŐ JOGAIKRÓL ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS 
LEHETŐSÉGEIRŐL 

4.1. AZ ÉRINTETT JOGAI 

4.1.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott 
tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett 
személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 
1 hónapon belül köteles eleget tenni. Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, 
kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

4.1.2. Az adatokhoz való hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

4.1.3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  

4.1.4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

- a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra 

- érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja 

- érintett tiltakozik az adatkezelés ellen 

- jogellenes adatkezelés 

- jogi kötelezettség teljesítése céljából 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő 
visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét.  

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot 
törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - észszerűen 
elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, 
másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán. Ez alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges  

- véleménynyilvánítás szabadságához 

- jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához 

- közérdekből a népegészségügy területén 

- közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból 
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- jogi igények érvényesítéséhez 

4.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát 

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését 

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

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

4.1.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni 

- tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

- jogosult más adatkezelőhöz továbbítani kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik 
adatkezelőhöz   

4.1.7. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen 

- közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében 

- közvetlen üzletszerzési cél esetén 

- közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás    

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos 
indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 

4.1.8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek joga van arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelés, ideértve a 
profilalkotást is. 

Ez alól kivételt jelent   

- szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében jogszabály lehetővé teszi 

- az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul 

Az érintett jogosult  

- emberi beavatkozást kérni 

- álláspontját kifejezni 

- a kifogást benyújtani. 

4.2.. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

  

4.2.1. Az adatvédelmi tisztviselőhöz való fordulás joga 

Az érintetett jogosult sérelme esetén az az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének a segítségét kérni az 
adatkezelő előtti jogérvényesítéséhez. Az adatvédelmi tisztviselő segíti az érintett jogának gyakorlását, 
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kivizsgálja az érintett panaszát és kezdeményezi az adatkezelőnél a panasz orvoslásához szükséges 
intézkedések megtételét. 

4.2.2. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH 
illetve Hatóság),  

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

levelezési címe 1363 Budapest, Pf. 9.  

4.2.3. A bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 

Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, 
hogy az Intézmény megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme 
érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz. 

4.2.4. Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/-feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

4.2.5. Közigazgatási bírság 

A NAIH az eset körülményei alapján a GDPR 83. cikkében foglalt keretek között állapítja meg az összegét.  

  

 


