ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÚJPEST OLTÁSTÁMOGATÁSI RENDSZERE KERETÉN BELÜL NYÚJTANDÓ
VÉDŐOLTÁSTÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ ÉS ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ
ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI
Adatkezelő:
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (továbbiakban mint
Önkormányzat vagy Adatkezelő)

1.

Székhely:
E-mail címe:
Telefon:
Képviseli:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

2.

1041 Budapest, István út 14.
adatvedelem@ujpest.hu
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dpo.ujpest@simplexion.hu

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE

Az adatkezelés célja
Adatkezelés célja az ellátásra való jogosultság fennállásának elbírálása, az ellátások biztosítása (kifizetése), valamint jogszabályban
meghatározott nyilvántartásvezetési kötelezettségeinek teljesítése a Szoc. tv. 18. § szerint.
Adatkezelő a kérelmemmel és a támogatás kifizetésével kapcsolatos ügyintézés során szükséges kapcsolatfelvétel biztosításához
kezeli a Kérelmező által megadott kapcsolattartási adatokat.
Az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló 37/2020. (X. 30) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján
Adatkezelő a meningococcus B baktérium okozta fertőző agyhártyagyulladás, valamint a rotavírus-fertőzés elleni védőoltások
beadatásához utófinanszírozással támogatást nyújt. A támogatásra azok a teljes oltási sorozatot a 2020. január 01-je után született
és a kérelem benyújtásakor az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, továbbá életvitelszerűen ott élő
gyermek törvényes képviselői jogosultak, akik esetében az oltást kapó gyermek legalább egyik szülője a gyermek születését
megelőzően három hónapban az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkeztek és életvitelszerűen ott éltek. A
Rendelet 2. § (2) alapján az Önkormányzat a kérelem benyújtásakor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknak védőoltások teljes
oltássorozatának árát megtéríti.
A szociális juttatásról Adatkezelő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szoc.tv.) 18. § szerinti nyilvántartás vezetésére köteles, a nyilvántartás adatairól Önkormányzat a Szoc.tv. 18/B. § szerinti
adatszolgáltatás biztosítására köteles a Magyar Államkincstár részére.
Érintett által megadott adatok, Kérelmező által – törvényes képviselőként – képviselt gyermekre vonatkozóan
megadott adatok köre
Személyes adat kategóriája
Milyen adatokat jelent ez a gyakorlatban?
Kérelmező és az adott ellátásra való jogosultság elbírálása során Viselt és születési név, anyja neve, születési hely, idő, email
a Rendelet alapján figyelembe vett más személyek (szülő, cím, telefonszám
képviselt gyermek) természetes személyazonosító adatai
Kérelmező és az adott ellátásra való jogosultság elbírálása során Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám)
a Rendelet alapján figyelembe vett más személyek (szülő,
képviselt gyermek) Társadalombiztosítási azonosító jele
(TAJ szám):
Kérelmező és az adott ellátásra való jogosultság elbírálása során Bejelentett lakcím, tartózkodási hely, bejelentkezés ideje, az
a Rendelet alapján figyelembe vett más személyek (szülő, adatok igazolására alkalmas lakcím kártya lakcímet és
képviselt gyermek) bejelentett lakcíme, tartózkodási címe, tartózkodási helyet tartalmazó oldalának másolata,
bejelentkezés idejére vonatkozó és azt igazoló dokumentum lakcímkártya azonosító száma
adatai
Kérelmező és az adott ellátásra való jogosultság elbírálása során Oltási kiskönyv másolata, anyagkönyvi kivonat másolata,
a Rendelet alapján figyelembe vett más személyek (szülő, juttatás biztosításával kapcsolatos határozat adatai,
képviselt gyermek) tekintetében az ellátásra vonatkozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülés
jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett adatai
változásokra, a juttatásra és a biztosításával kapcsolatos
érdemi döntésre vonatkozó adatok
Kérelmező és (amennyiben releváns) kérelmezőtől eltérő szülő Kérelmező és (amennyiben releváns) kérelmezőtől eltérő
által biztosított hitelesítési adatok és megtett jognyilatkozatok szülő aláírása
adattartalma
Kérelmező által választott folyósítási mód, bankszámla
Juttatás kifizetésére vonatkozó adatok
adatok, folyósítás ideje
Kérelmező telefonszáma és email címe
Kérelmező kapcsolattartási adatai
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ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontján
alapul, azaz az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, hiszen az Adatkezelő a feladatés hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság fennállásának elbírálása, az ellátások biztosítása, fenntartása és
megszüntetése céljából nyilvántartást vezetésére köteles a Szoc. tv. 18. § alapján.
A kapcsolattartási adatokat Adatkezelő az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk
(1) bekezdés e) pontján alapul, azaz közérdekű és az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványainak gyakorlása keretében
végzett feladata végrehajtásához, ellátásához szükséges célból, a Rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján kezeli.
Az Adatkezelő a kérelem nyomtatvány részeként adatkezelésébe kerülő egészségügyi adatokat (gyermek oltási kiskönyvének
adatai) általános tilalma alól a GDPR 9. cikk (2) bek. b) alapján – a Rendelet szabályaira figyelemmel – mentesül.

3.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI
Az adatokhoz kizárólag az Önkormányzat következő szervei férnek hozzá: a Budapest Főváros IV. Kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának erre jogosult munkavállalói, valamint az Adatkezelő tevékenységének ellenőrzését végző hatósági.
jogkörben eljáró személyek. A Szoc. 18. § alapján vezetendő nyilvántartás adatait Adatkezelő a Szoc.tv. 18/B. § alapján a Magyar
Államkincstár részére továbbítja.

4.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA (NEM EGT TÉRSÉGBE TARTOZÓ ORSZÁGBA)
Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja 3. országba.

5.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az Önkormányzat a kérelemben szereplő és a kérelemhez csatolt másolatok adatait – a Szoc. tv. 23. § meghatározott megőrzési
idővel egyezően – a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt évig kezeli.
A kapcsolattartási adatokat Adatkezelő a juttatás kifizetéséig kezeli.

6.

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
Az Érintetteket az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg. Az Önkormányzatnak a jogérvényesítés teljesítését
(feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül kell biztosítania.
7.1 Hozzáféréshez való jog
A GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az Érintett tájékoztatást, visszajelzést kérhet az adatkezelőtől személyes
adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről, kiemelten:
az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések céljáról, jogalapjáról,
az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,
a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában az adatok tárolására kitűzött időtartamról,
illetve a megőrzési idő meghatározásának szempontrendszeréről,
érintetti joggyakorlási lehetőségeiről, jogorvoslati lehetőségekről,
arról a körülményről, hogy automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő a személyes adatokkal, ha
igen, ennek mik a körülményei.
Hozzáférési joga keretében – a GDPR 15. cikk (4) bekezdése alapján – az érintettek egy alkalommal díjmentesen kérhetik az
Önkormányzattól a róluk kezelt személyes adatok másolatát.
7.2 Helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az
adatkezelésében lévő, pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítési jog
gyakorlására elektronikus vagy papír alapú levél formájában van lehetősége az érintetteknek az 1. fejezetben meghatározott
elérhetőségek használatával.
7.3 Törléshez való jog
A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult arra, az adatok jogellenes kezelése, a sikeres tiltakozás, az Adatkezelő Uniós vagy
tagállami jogból eredő kötelezettsége fennállása vagy az adatkezelés cél megszűnése vagy az adatgyűjtés eredeti céljától eltérő
célból történő használata esetén az Adatkezelőtől adatai törlését kérje.
7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek
valamelyike áll fenn:
- Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
-az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
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7.5 Tiltakozás az adatkezelés ellen
A GDPR 21. cikke alapján – a kapcsolattartási adatok kezelése vonatkozásában – az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból. Ilyen esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kizárólag
tárolhatja a vizsgálata befejezéséig. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatkezelés korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő
a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül –
bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény vagy önkormányzati rendelet
rendelte el.
7.6 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az Önkormányzat jelen adatkezelési tevékenysége során nem végez joghatással járó vagy az érintetteket hasonlóképpen jelentős
mértékben érintő automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.
7.7 Egyéb jogorvoslati lehetőségek
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett
szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el vagy
annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Felügyeleti Hatóság).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1363 Budapest, Pf. 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő
panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el.
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