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Az adatkezelő neve és 
elérhetősége

Az adatkezelő 
képviselőjének neve és 

elérhetősége

Az adatvédelmi 
tisztviselőnek a neve 

és elérhetősége

Az adatbázis, illetve nyilvántartás, 
adatkezelés rendszer neve

Az adatkezelést folytató 
szervezeti egység  

megnevezése

Az adatkezelést végző szervezeti 
egység adatkezelési felelősének  

a neve és elérhetősége

Személyes adatkezelő 
tevékenység által érintett 

személyek csoportja 
Az adatkezelési tevékenység 

meghatározása       
(személyes adatokkal való 

adatkezelési műveltelek leírása)

Személyes adatkezelő tevékenység 
megjelölése 

Az adatkezelési tevékenység meghatározása
(személyes adatokkal való adatkezelési 

műveltelek leírása)

Az adatkezelés célja A kezelt személyes adatok köre  A kezeltkülönleges  személyes adatok 
köre 

Az adatkezelés jogalapja: 
jogszabály rendelkezése,

közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtása,
jogi kötelezettség teljesítése,

az érintetett érdeke,
szerződés teljesítése,

az érintett hozzájárulása

Az adatok forrása :
érintettől származó,

3. személytől származó
Személyes adatkezelés időtartama

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-350
- Ellátottak gondozási tervének 

nyilvántartása
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon telephelyei
ápoló, gondozó, vezető ápoló, 

szociális és terápiás munkatárs intézményi ellátottak  személyes adatok, egészségügyi mentális 
fizikai, foglalkoztatási állapot leírása

személyes adatok, egészségügyi 
mentális fizikai, foglalkoztatási állapot 

dokumentálása

név, születési hely,születési idő, anyja 
neve egészségügyi adatok 1/200.(I.7) SZCSM.rendelet ellátotti adatok folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-351
- Ellátottak egészségügyi adatainak 

nyilvántartása (Wini-Doki)
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon és telephelyei
gyógyszerfelelős munkatárs, vezető 

ápoló intézményi ellátottak egészségügyi állapot dokumentálása (beutás, 
recept, szakvélemény)

Az intézményi ellátottak egészségügyi 
állapotának dokumentálása, 

gyógyszerfelírás.

ellátottak személyes adatai, 
egészségügyi adatai egészségügyi adatok

1/200.(I.7) SZCSM.rendelet 53.§, 
1997.évi CLIV.tv. 24.§-ának, 136-137.§-

ainak rendelkezései irányadóak

érintettől származó, 
egészségügyi dokumentációk folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-352
-

Ellátottak és alkalmazotti adatok 
kezelése szakmai koncepciók 

készítéséhez (SZIA)

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon és telephelyei szociális ügyintéző, bérügyi referens

intézményi ellátottak, intézmémyi 
alkalmazottak, intézményi 
elhelyezést kérelmezők

személyes adatok
Az intézményi ellátotti és alkalmazotti 
adatok kezelése, szakmai koncepciók 
készítéséhez kapcsolódó tervezések.

ellátottak, intézményi kérelmezők, 
alkalmazottak személyes adatai, 

intézményi létszámadatok
alapadatok, intézményi adatok Az SZGYF Integrált Adatkezelő 

rendszer

Közvetlenül az érintettektől 
felvett, majd a továbbiakban az 

adatbázis
folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-353
- Ellátottak szociális törvény szerinti 

adatainak nyilvántartása (KENYSZI)
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon és telephelyei szociális ügyintéző, vezető ápoló, intézményi ellátottak személyes adatok 1993- évi III. törvény 20. § ellátottak személyes adatai alapadatok, intézményi adatok 1993. évi III. törvény 20. §
Közvetlenül az érintettektől 

felvett, majd a továbbiakban az 
adatbázis

folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-354
- Alkalmazottak munkaügyi adatainak 

nyilvántartása (KIRA)
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon bérügyi referens intézményi alkalmazottak személyes adatok Az intézményi alkalmazottak munkaügyi 
nyilvántartásai

Csongrád Megyei Szivárvány Otthon 
alkalmazottjai

intézményi alkalmazottak személyes 
adatai és béradatok MT, KJT közvetlenül az érintettektől felvett folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-355
-

Ellátottak térítési díjjal kapcsolatos 
adatainak nyilvántartása (Eco-STAT – 

Pénzügy modul)

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon és telephelyei

gazdasági csoportvezető, gazdasági 
ügyintéző, számviteli referens, 

szociális ügyintézők

intézményi ellátottak, intézmémyi 
alkalmazottak, szolgáltatók és 

beszállítók
személyes adatok, pénzügyi adatok

intézményi ellátottak személyes és 
pénzügyi adatainak kezelése, valamint 

az intézmény gazdasági adatainak 
nyilvántartása

Csongrád Megyei Szivárvány Otthon 
ellátottjai, közüzemi és szolgáltatói 

partnerek számlák

ellátotti adatok, megrendelők, 
szerződések, számlák

SZGYF és a Csongrád Megyei 
Szivárvány Otthon gazdasági 

szabályzatai, 2000. évi C. törvény a 
számvitelről

ellátotti adatok, szolgáltatók, 
szállítók, együttműködési 

megállapodás
folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-357
-

Ellátottak térítési díjjal, 
szabadságnyilvántartással, 

étkezéslemondással és 
gyógyszerköltséggel kapcsolatos 

adatainak nyilvántartása (Eco-STAT – 
Gondozási díj modul)

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon és telephelyei szociális ügyintéző intézményi ellátottak személyes adatok, pénzügyi adatok intézményi ellátottak személyes és 

pénzügyi adatainak kezelése  
Csongrád Megyei Szivárvány Otthon 

ellátottjai, hozzátartozói illetve elhunytak

intézményi ellátottak személyes adatai, 
térítési díjjal illetve gyógyszerköltséggel 

kapcsolatos adatok

SZGYF és a Csongrád Megyei 
Szivárvány Otthon gazdasági 

szabályzatai, 2000. évi C. törvény a 
számvitelről

ellátotti adatok  folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-358
-

Ellátottak étkezéssel és diétával 
kapcsolatos adatainak nyilvántartása 

(Eco-STAT – Élelmezés modul)

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon telephelyei élelmezésvezető, raktáros

intézményi ellátottak és vendégétkezők 
létszámának és pénzügyi adatainak 

kezelése, valamint az intézmény 
gazdasági adatainak nyilvántartása

Csongrád Megyei Szivárvány Otthon 
ellátottjai és vendégétkezői

intézményi ellátottak és vendégétkezők 
létszámadatai, étlapjai, napi, heti, havi 

felhasználható keretösszegek és a 
tényleges felhasznált keretösszeg, 
étkezésenként és napi összesítve 

sótartalom, allergének, kalóriaértékek

SZGYF és a Csongrád Megyei 
Szivárvány Otthon gazdasági 

szabályzatai, 2000. évi C. törvény a 
számvitelről

ellátotti és vendégétekzők 
adatok, receptúrák adatai folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-359
-

Ellátottak ingóságainak letétbe 
helyezésével, valamint rendszeres 

jövedelmükkel kapcsolatos adatainak 
nyilvántartása (Eco-STAT – Letéti 

modul)

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon és telephelyei szociális ügyintézők intézményi ellátottak, pénzügyi 

adatok személyes adatok, pénzügyi adatok intézményi ellátottak személyes és 
pénzügyi adatainak kezelése

Csongrád Megyei Szivárvány Otthon 
ellátottjai és hozzátartozói/törvényes 

képviselői

intézményi ellátottak illetve az elhunytak 
ingóságainak letétbe helyezése, 

rendszeres jövedelmük nyilvántartása, 
kezelése

SZGYF és a Csongrád Megyei 
Szivárvány Otthon gazdasági 

szabályzatai, 2000. évi C. törvény a 
számvitelről

ellátotti adatok folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-360
- Az intézményben történt rendkívüli 

események nyilvántartása, jelentése
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon
intézményvezető, intézményvezető 

helyettes, adminisztrátor
intézményi ellátott, intézményi 

alkalmazott személyes adatok rendkívüli esemény nyilvántartása
Csongrád Megyei Szivárvány Otthon 
ellátottjai és hozzátartozói/törvényes 

képviselői, alkalmazottjai
-

SZGYF és a  Csongrád Megyei 
Szivárvány Otthon panasz kezelés 

szabályzata
érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-361
- Panasz ügyek nyilvántartása Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon
intézményvezető, intézményvezető 

helyettes, adminisztrátor intézményi ellátott személyes adatok panasz ügyek nyilvántartása
Csongrád Megyei Szivárvány Otthon 
ellátottjai és hozzátartozói/törvényes 

képviselői, alkalmazottjai
-

SZGYF és a  Csongrád Megyei 
Szivárvány Otthon rendkívüli esemény 

szabályzata
érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-362
- Meghatalmazások nyilvántartása Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon
intézményvezető, intézményvezető 

helyettes ihntézményi alkalmazottak személyes adatok tevékenység végzésére adott 
meghatalmaás

Csongrád Megyei Szivárvány Otthon 
alkalmazottjai - SZGYF és a  Csongrád Megyei 

Szivárvány Otthon szabályzata
intézményvezető, SZGYF 

kirendeltség folyamatos
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Az adatkezelő neve és 
elérhetősége

Az adatkezelő 
képviselőjének neve és 

elérhetősége

Az adatvédelmi 
tisztviselőnek a neve 

és elérhetősége

Az adatbázis, illetve nyilvántartás, 
adatkezelés rendszer neve

Az adatkezelést folytató 
szervezeti egység  

megnevezése

Az adatkezelést végző szervezeti 
egység adatkezelési felelősének  

a neve és elérhetősége

Személyes adatkezelő 
tevékenység által érintett 

személyek csoportja 
Az adatkezelési tevékenység 

meghatározása       
(személyes adatokkal való 

adatkezelési műveltelek leírása)

Személyes adatkezelő tevékenység 
megjelölése 

Az adatkezelési tevékenység meghatározása
(személyes adatokkal való adatkezelési 

műveltelek leírása)

Az adatkezelés célja A kezelt személyes adatok köre  A kezeltkülönleges  személyes adatok 
köre 

Az adatkezelés jogalapja: 
jogszabály rendelkezése,

közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtása,
jogi kötelezettség teljesítése,

az érintetett érdeke,
szerződés teljesítése,

az érintett hozzájárulása

Az adatok forrása :
érintettől származó,

3. személytől származó
Személyes adatkezelés időtartama

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-363
- Vállalkozási szerződések nyilvántartása Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon

intézményvezető, intézményvezető 
helyettes, gazdasági csoportvezető, 

gazdasági ügyintéző
szolgáltatók és beszállítók adatai cégadatok, pénzügyi adatok  intézmény gazdasági adatainak 

nyilvántartása cégadatok, pénzügyi adatok - SZGYF és a  Csongrád Megyei 
Szivárvány Otthon szabályzata érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-364
- Beszerzési eljárásban magánszemély 

ajánlattevők adatai nyilvántartás
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon

intézményvezető, intézményvezető 
helyettes, gazdasági csoportvezető, 

gazdasági ügyintéző
szolgáltatók és beszállítók adatai cégadatok, pénzügyi adatok  intézmény gazdasági adatainak 

nyilvántartása cégadatok, pénzügyi adatok - SZGYF és a  Csongrád Megyei 
Szivárvány Otthon szabályzata érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-365
- Megbízási szerződések Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon

intézményvezető, intézményvezető 
helyettes, gazdasági csoportvezető, 

gazdasági ügyintéző
szolgáltatók és beszállítók adatai cégadatok, pénzügyi adatok  intézmény gazdasági adatainak 

nyilvántartása cégadatok, pénzügyi adatok - SZGYF és a  Csongrád Megyei 
Szivárvány Otthon szabályzata érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-366
- Méltányossági kérelmek nyilvántartása Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon

intézményvezető, intézményvezető 
helyettes, adminisztrátor, bérügyi 

referens

intézményi ellátott, intézményi 
alkalmazott személyes adatok méltányossági ügyek nyilvántartása

Csongrád Megyei Szivárvány Otthon 
ellátottjai és hozzátartozói/törvényes 

képviselői, alkalmazottjai
- Csongrád Megyei Szivárvány Otthon 

szabályzata érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-367
- Szabadság nyilvántartás Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon és telephelyei

intézményvezető, intézményvezető 
helyettes, részlegvezető, bérügyi 

referens
intézmény alkalmazottjai személyes adatok szabadságok nyilvántarátsa Csongrád Megyei Szivárvány Otthon  

alkalmazottjai - MT, KJT érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-368
- Jelenléti ívek (nyilvántartás) Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon és telephelyei bérügyi referens, adminisztrátor intézményi alkalmazottak személyes adatok jelenléti ívek nyilvántartása Csongrád Megyei Szivárvány Otthon  
alkalmazottjai MT, KJT érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-369
- Álláspályázatok nyilvántartása Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon bérügyi referens külső jelentkező személyek személyes adatok álláspályázatok nyilvántartása Csongrád Megyei Szivárvány Otthon  
álláspályázataira jelentkezők köre MT, KJT, adatvédelmi törvény érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-370
- Távolléti adatok nyilvántartása Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon bérügyi referens, adminisztrátor intézményi alkalmazottak szemlyes adatok távollétek nyilvántartása Csongrád Megyei Szivárvány Otthon  
alkalmazottjai MT, KTJ érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-371
- Az intézmény honlapján lévő személyes 

adatok kezelése (név, tel, fénykép)
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon Boros Zsolt intézmény alkalmazottjai, ellátottjai intézményi adatok, szabályzatok, események intézmény közérdekű adatainak 
nyilvántartása - adatvédelemi törvény érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-372
- Az intézményben céges telefonnal 

rendelkező dolgozók nyilvántartása
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon
intézményvezető, intézményvezető 
helyettes, gazdasági csoportvezető intézményi alkalmazottak - intézményi céges telenonnal rendelkező 

dolgozók nyilvántartása
SZGYF és a  Csongrád Megyei 
Szivárvány Otthon szabályzata érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-375
- Kérelmezők nyilvántartása Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon és telephelyei szociális ügyintézők intézményi ellátottak és 
kérelmezők személyes adatok kérelmek nyilvántartása SZGYF és a  Csongrád Megyei 

Szivárvány Otthon szabályzata érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-376
- Eseménynapló Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon és telephelyei ápoló, gondozó, vezető ápoló intézmény ellátottjai személyes adatok, egészségügyi mentális 
fizikai, foglalkoztatási állapot leírása állapot dokumentálása 1/200.(I.7) SZCSM.rendelet érintettől származó folyamatos

Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon 6800 

Hódmezővásárhely, Klauzál u. 
185/A 

hmvhely@szivarvany-otthon.hu

Kiss Ildikó intézményvezető 
6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A 62/238-377
Fejlesztési  terv Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon
fejlesztő pedagógus, szociális és 

terápiás munkatárs intézmény ellátottjai személyes adatok, egészségügyi mentális 
fizikai, fejlesztési állapot leírása állapot dokumentálása 1/200.(I.7) SZCSM.rendelet érintettől származó folyamatos
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A Csongrád-Csanád Megyei 
Szivárvány Otthon Adatnyilvántartása

 2019.10.31.

Személyes adatkezelés megszüntetésére, az 
adatok törlésére előirányzott határidő Személyes adatkezelés helye

Személyes adatok továbbítása 
esetén az adattovábbítás 
címzettje (szerv/személy 
megjelölése), helye, az 

adattovábbítás jogszabályi 
vagy egyéb megalapozottsága

Adatfeldolgozó neve, címe, 
elérhetősége

Személyes adatkezelés technikai 
módja, esetleges szoftveres 

háttere, a nyilvántartás formája, 
részben vagy egészben 

automatizált adatkezelési forma 
(ideértve a profilalkotást is) 

megjelölése

A személyes adatkezelési 
tevékenységet támogatja-

e elektronikus 
információs rendszer? 

igen/nem

Amennyiben a személyes 
adatkezelési tevékenységet 

elektronikus információs rendszer 
támogatja: 

az elektronikus információs 
rendszer megnevezése

Személyes adatok kezelésére 
vonatkozó, a szervezeti egység által 

alkalmazott, figyelembe vett szabályzat, 
norma, iránymutatás

Személyes adatkezelésben részt 
vevő (személyes adatokat 

megismerő, kezelő, feldolgozó 
stb.)  munkaköreik megjelölése

A személyes adatkezelés 
érintettjei a jogaikról 

(tájékoztatás, törlés, tiltakozás 
stb.), esetleges jogorvoslati 

lehetőségekről tájékoztatásra 
kerültek-e

Személyes adatkezelés jogszerű 
módjának biztosítása, az ún. 

adatvédelmi incidens elkerülése 
érdekében megtett intézkedések

Esetleges adatvédelmi incidens 
lehetsége körülményei

Esetleges adatvédelmi incidens 
lehetséges kockázatai

Esetleges adatvédelmi incidens 
elhárítása érdekében intézkedések

Nem selejtezhető

 Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon Makói Idősek Otthona 
6900 Makó, Batthyány u. 23., 
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon Óföldeáki Idősek Otthona 
6923 Óföldeák, Návay Lajos u. 2.

törvényes képviselő adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe - nem - az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
ápoló, gondozó, vezető ápoló, 

szociális és terápiás munkatárs igen az intézmény adatvédelemi és 
adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű 
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,
- személyazonosság-lopást vagy a 
személyazonossággal való visszaélést,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A, Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon Makói 

Idősek Otthona 6900 Makó, 
Batthyány u. 23., Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon 

Óföldeáki Idősek Otthona 6923 
Óföldeák, Návay Lajos u. 2.

hozzátartozók, háziorvos, 
szakmai részleg munkatársai

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe

Programon keresztül a dolgozók 
személyes jelszóval. igen Wini-Doki az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

intézményvezető ápolók, 
műszakfeleleős ápolók, 

gyógyszerelők
igen az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- hátrányos megkülönböztetést,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A, Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon Makói 

Idősek Otthona 6900 Makó, 
Batthyány u. 23., Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon 

Óföldeáki Idősek Otthona 6923 
Óföldeák, Návay Lajos u. 2.

Intézményi ellátottak adatainak 
kezelése

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe

Programon keresztül a dolgozók 
személyes jelszóval. igen SZIA az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
szociális ügyintézők, munkaügyi 

ügyintéző, bérügyi referns igen az intézmény adatvédelemi és 
adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A, Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon Makói 

Idősek Otthona 6900 Makó, 
Batthyány u. 23., Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon 

Óföldeáki Idősek Otthona 6923 
Óföldeák, Návay Lajos u. 2.

Intézményi ellátottak adatainak 
kezelése

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe

Programon keresztül a dolgozók 
személyes jelszóval. igen TEVADMIN,  

KENYSZI
az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
szociális munkatársak - szociális 

ügyintézői feladatokkal igen az intézmény adatvédelemi és 
adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 
Klauzál u. 185/A

SzGyF Csongrád Megyei 
Kirendeltség Szervezetirányítási 

Osztály, MÁK

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe

Programon keresztül a dolgozók 
személyes jelszóval. igen KIRA az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
munkaügyi ügtyintéző, bérügyi 

referens igen az intézmény adatvédelemi és 
adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A, Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon Makói 

Idősek Otthona 6900 Makó, 
Batthyány u. 23., Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon 

Óföldeáki Idősek Otthona 6923 
Óföldeák, Návay Lajos u. 2.

SZGYF Csongrád Megyei 
Kirendeltség Gazdasági Osztály

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe

Programon keresztül a dolgozók 
személyes jelszóval. igen ECO-STAT az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

intézményvezeti helyettes, szociális 
munkatársak, gazdasági 
csoportvezető, gazdasági 

ügyintéző, raktáros, adminisztrátor, 
és helyettesek

igen az intézmény adatvédelemi és 
adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A, Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon Makói 

Idősek Otthona 6900 Makó, 
Batthyány u. 23., Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon 

Óföldeáki Idősek Otthona 6923 
Óföldeák, Návay Lajos u. 2.

SZGYF Csongrád Megyei 
Kirendeltség Szevezetirányítási 

Osztály

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe

Programon keresztül a dolgozók 
személyes jelszóval. igen ECO-STAT az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

intézményvezető, intézményvezető 
helyettes, részlegvezetők, vezető 

ápolók, szociális munkatársak
igen az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A, Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon Makói 

Idősek Otthona 6900 Makó, 
Batthyány u. 23., Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon 

Óföldeáki Idősek Otthona 6923 
Óföldeák, Návay Lajos u. 2.

SZGYF Csongrád Megyei 
Kirendeltség Gazdasági Osztály

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe

Programon keresztül a dolgozók 
személyes jelszóval. igen ECO-STAT az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
élelmezésvezetők, raktáros, 

adminisztrátor és helyettesek igen az intézmény adatvédelemi és 
adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 
Klauzál u. 185/A

SZGYF Csongrád Megyei 
Kirendeltség Gazdasági Osztály, 

Szervezetirányítási Osztály

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe

Programon keresztül a dolgozók 
személyes jelszóval. igen ECO-STAT az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

intézményvezetők, 
intézményvezető helyettes, 

részlegvezető, vezető ápolók, 
szociális munkatársak

igen az intézmény adatvédelemi és 
adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 
Klauzál u. 185/A

SZGYF Csongrád Megyei 
Kirenedeltség Jogi Osztály

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe papír alapú formanyomtatványon nem - az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 
Klauzál u. 185/A

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe papír alapon nem - az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 
Klauzál u. 185/A

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe papír alapon, elektronikus úton igen ECO-STAT az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.
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Személyes adatkezelés megszüntetésére, az 
adatok törlésére előirányzott határidő Személyes adatkezelés helye

Személyes adatok továbbítása 
esetén az adattovábbítás 
címzettje (szerv/személy 
megjelölése), helye, az 

adattovábbítás jogszabályi 
vagy egyéb megalapozottsága

Adatfeldolgozó neve, címe, 
elérhetősége

Személyes adatkezelés technikai 
módja, esetleges szoftveres 

háttere, a nyilvántartás formája, 
részben vagy egészben 

automatizált adatkezelési forma 
(ideértve a profilalkotást is) 

megjelölése

A személyes adatkezelési 
tevékenységet támogatja-

e elektronikus 
információs rendszer? 

igen/nem

Amennyiben a személyes 
adatkezelési tevékenységet 

elektronikus információs rendszer 
támogatja: 

az elektronikus információs 
rendszer megnevezése

Személyes adatok kezelésére 
vonatkozó, a szervezeti egység által 

alkalmazott, figyelembe vett szabályzat, 
norma, iránymutatás

Személyes adatkezelésben részt 
vevő (személyes adatokat 

megismerő, kezelő, feldolgozó 
stb.)  munkaköreik megjelölése

A személyes adatkezelés 
érintettjei a jogaikról 

(tájékoztatás, törlés, tiltakozás 
stb.), esetleges jogorvoslati 

lehetőségekről tájékoztatásra 
kerültek-e

Személyes adatkezelés jogszerű 
módjának biztosítása, az ún. 

adatvédelmi incidens elkerülése 
érdekében megtett intézkedések

Esetleges adatvédelmi incidens 
lehetsége körülményei

Esetleges adatvédelmi incidens 
lehetséges kockázatai

Esetleges adatvédelmi incidens 
elhárítása érdekében intézkedések

Nem selejtezhető
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 
Klauzál u. 185/A

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe papír alapon, elektronikus úton igen ECO-STAT az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 
Klauzál u. 185/A

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe papír alapon, elektronikus úton igen ECO-STAT az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 
Klauzál u. 185/A

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe papír alapon, elektronikus úton igen ECO-STAT az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 
Klauzál u. 185/A

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe papír alapon nem - az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A, Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon Makói 

Idősek Otthona 6900 Makó, 
Batthyány u. 23., Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon 

Óföldeáki Idősek Otthona 6923 
Óföldeák, Návay Lajos u. 2.

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe papír alapon igen KIRA az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Nem selejtezhető

Csongrád Megyei Szivárvány 
Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 

Klauzál u. 185/A, Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon Makói 

Idősek Otthona 6900 Makó, 
Batthyány u. 23., Csongrád 
Megyei Szivárvány Otthon 

Óföldeáki Idősek Otthona 6923 
Óföldeák, Návay Lajos u. 2.

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe papír alapon nem - az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményez.

Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában lehetséges [1] a 
GDPR  preambulumának (85). pontja 
szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő 
kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a 
természetes személy részére:
- fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
bekövetkezését
- a személyes adataik feletti rendelkezés 
elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

az intézmény adatvédelmi és 
adatbiztonsági, valamint kockázat 
kezelési és információbiztonsági illetve 
informatikai szabályzataiban szerint az 
incidensek megelőzésére és kezelése 
tett intézkedések.

Selejtezhető 1 év után
Csongrád Megyei Szivárvány 

Otthon 6800 Hódmezővásárhely, 
Klauzál u. 185/A

adatkezelő feldolgozót nem vesz 
igénybe papír alapon nem - az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata
az intézmény adatvédelemi és 

adatbiztonsági szabályzata

Ezen adatoknál   lehetséges  GDPR  4. 
cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan 
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes 
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