
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Cseppkő Gyermekotthoni Központban történő személyes és különleges adatkezelésről  

„GH-1 Egyéni gondozási nevelési terv adatlap” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 

 

 

1. Az adatkezelő és elérhetősége: Cseppkő Gyermekotthoni Központ, 1025 Budapest, 

Cseppkő utca 74., 061-336-2745, cseppgyermek@cseppgyermek.hu 

2. Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Dr. Herczeg Krisztián, 

cseppgyermek@cseppgyermek.hu, 061-336-2745 

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége:  

 

4. Az adatkezelés célja: A gondozottak ellátási szükségletének, igényeinek megfelelő 

ellátás biztosítása 

- Az adatkezelés jogalapja: 235/1997(XII.17.) Kormányrendelet, 15/1998(IV.30.) NM 

rendelet 84§ (1) ha a jogos érdek, akkor az adatkezelő jogos érdeke: nem 

releváns 

5. Az adatkezeléssel érintettek köre: gondozottak 

6. Ha van, az adatok címzettjei: nincs 

7. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 

8. Az adatkezelés időtartama: határozatlan 

9. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: igazgató, közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók 

10. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

- előzetes tájékoztatáshoz való jog: Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk 

- hozzáférési jog: Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk 

- helyesbítéshez való jog: Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk 

- törléshez, zároláshoz való jog: Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. cikk 

- kezelési korlátozás: Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk 

- tiltakozáshoz való jog: Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk 

- adathordozhatósághoz való jog: GDPR 20. cikk 

- hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog: 

- felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: GDPR 77. cikk 

- bírósági jogérvényesítés: Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. cikk 

- kártérítés és sérelemdíj: Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk 

- adatvédelmi hatósági eljárás: Info tv. 60-61. §,  

11. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

 

mailto:cseppgyermek@cseppgyermek.hu

