
Adatvagyon megnevezése Adatvagyon Adatkezelés célja Érintettek köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Adat megismerésére 

jogosult
Tárolás helye Adattovábbítás

Álláspályázatok
név, cím, telefonszám, e-mail cím, arckép, iskolai 

végzettség, családi állapot, lakóhely, tartózkodási hely
pályáztatás lebonyolítása pályázók az érintett önkéntes hozzájárulása a pályáztatás lezárulása

munkáltató, ügyviteli 

alkalmazott

Iqtató program 

adatbázisa, papír 

alapon

nincs

Munkaszerződés megkötése, 

teljesítése, módosítása, 

megszüntetése

Természetes személyazonosító adatok (Név, szül. 

hely, idő, anyja neve, lakcíme, szig.sz., taj sz., 

adóazonosító jele) elérhetőségi adatok, munkakörre 

vonatkozó adatok, bankszámlaszám, eltartottak adatai

munkáltatás munkavállalók

Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

Törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény

megszűnést követő 50 

évig

munkáltató, ügyviteli 

alkalmazott

KIRA rendszer 

adatbázisa, személyi 

anyag papír alapon

Magyar Államkincstár, 

Szentes Város 

Önkormányzata,

Bér, társadalombiztosítási és 

munkaügyi adatok kezelése

név, taj, adóazonosító jel, cím, születési hely,idő, 

béradatok, járulék és adó adatok

jogszabályi kötelezettség 

teljesítése
munkavállalók

Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 

és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

megszűnést követő 50 

évig

munkáltató, ügyviteli 

alkalmazott

KIRA rendszer 

adatbázisa, személyi 

anyag papír alapon

Magyar Államkincstár, 

Szentes Város 

Önkormányzata,

Dolgozók egészségügyi adatai
név, TAJ, adóazonosító jel, cím, születési hely, idő, 

anyja neve

A dolgozók 

munkaalkalmassági 

vizsgálatához

munkavállalók
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról; 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet

megszűnést követő 50 

évig

munkáltató, ügyviteli 

alkalmazott

KIRA rendszer 

adatbázisa, személyi 

anyag papír alapon

Magyar Államkincstár, 

Szentes Város 

Önkormányzata,

Közalkalmazotti nyilvántartás

Természetes személyazonosító adatok (Név, szül. 

hely, idő, anyja neve, lakcíme, szig.sz., taj sz., 

adóazonosító jele) elérhetőségi adatok, munkakörre 

vonatkozó adatok, bankszámlaszám, bérre vonatkozó 

adatok, eltartottak adatai

Jogszabályi előírás munkavállalók Kjt 83/B § - C § - D §, Kjt 5. számú melléklete
megszűnést követő 50 

évig

munkáltató, ügyviteli 

alkalmazott

számítógépes 

adatbázis, papír 

alapon személyi 

anyagban

nincs

Közfoglalkoztatás (NFSZ - 

Integrált Információs rendszer, 

KTK - Közfoglalkoztatási 

Támogatások Keret rendszere)

Természetes személyazonosító adatok (Név, szül. 

hely, idő, anyja neve, lakcíme, szig.sz., taj sz., 

adóazonosító jele) elérhetőségi adatok, munkakörre 

vonatkozó adatok, bankszámlaszám, bérre vonatkozó 

adatok, eltartottak adatai

Közfoglalkoztatásban résztvevők 

alapadatai, szerződés, pénzügyi 

elszámoláshoz jelenléti ív, létszám 

nyilvántartás

közfoglalkoztatási 

programban 

résztvevő 

munkavállalók

Kjt 83/B § - C § - D §, Kjt 5. számú melléklete
megszűnést követő 50 

évig

munkáltató, ügyviteli 

alkalmazott

KIRA rendszer 

adatbázisa, személyi 

anyag papír alapon

Magyar Államkincstár, 

Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Osztály

Közfoglalkoztatottak 

egészségügyi adatai

név, TAJ, adóazonosító jel, cím, születési hely, idő, 

anyja neve

A dolgozók 

munkaalkalmassági 

vizsgálatához

munkavállalók Kjt 83/B § - C § - D §, Kjt 5. számú melléklete
megszűnést követő 50 

évig

munkáltató, ügyviteli 

alkalmazott

KIRA rendszer 

adatbázisa, személyi 

anyag papír alapon

Magyar Államkincstár, 

Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Osztály

Nyilvántartás a szociális 

szolgáltatást 

igénybevevőkről, szociális 

alapellátásban 

gondozottakról

Igénybevételi adatok, TAJ szám, természetes 

azonosító adatok, elérhetőségi adatok

A szolgáltatást igénybevevők 

nyilvántartása
ügyfelek az érintett önkéntes hozzájárulása folyamatos

munkaköri leírás és 

jogosultság alapján

papír alapon, KENYSZI-

Tevadmin program 

adatbázisa

A jogszabályokban 

meghatározott 

hatóságoknak

Elektronikus iktatórendszer Név, lakcím, belső azonosító szám
Bejövő és kimenő 

dokumentumok iktatása

ügyfelek, 

munkavállalók, 

szerződött 

partnerek

folyamatos
munkaköri leírás és 

jogosultság alapján

Iqtató program 

adatbázisa, papír 

alapon

nincs

Számviteli bizonylatok Számlák
Pénzügyi, számviteli adatok 

kezelése

ügyfelek, 

munkavállalók

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; Az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény; Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény

folyamatos
munkaköri leírás és 

jogosultság alapján

Ecostat számviteli 

program adatbázisa, 

papír alapon

Nemzeti Adó és Vámhivatal, 

Szentesi Intézmények 

Gazdasági Irodája

Személyes gondoskodást 

végzők működési 

nyilvántartása

Bejelentés formaadatai

Az intézmény szakdolgozóinak 

működési és továbbképzési 

nyilvántartása

szakdolgozók

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról, 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a 

személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról, 9/2000. (VIII.4.) SzCsM 

rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

folyamatos
munkaköri leírás és 

jogosultság alapján

papír alapon, 

adatbázis

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság - 

Képzésszervezési Főosztály

Belső Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatához

ADATLELTÁR
a Szentesi Családsegítő Központ


