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Adatkezelési tájékoztató  
Közalkalmazottak részére 

 
Intézményünk, mint adatkezelő az általa végzett, az Ön adatait is érintő adatkezeléssel kapcsolatosan – figyelemmel 
a mindenkor hatályos hazai és európai uniós jogszabályi rendelkezésekre – az alábbi tájékoztatást adja: 
 
1. Adatkezelő adatai és elérhetősége: 

Megnevezés:  Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. 
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. 
E-mail cím: alapellatas@eualapellatas.hu  
Telefon: 42 / 461-217 
FAX:  42 / 509-017 
Weboldal: www.eualapellatas.hu  
Képviselő: Csikós Péter – igazgató 
Képviselő elérhetősége: 42 / 461-217 
 
2. Adatvédelmi tisztviselő adatai és elérhetősége 

Neve:  dr. Olajos József 
Telefonszáma: +36 30 8171-741 
E-mail cím: info@drolajosjozsef.hu 

 
3. Az adatkezelés célja és jogalapja: 

 
Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes és különleges adatokat, illetve az ezen adatokat tartalmazó 
dokumentumokat kizárólag az Ön és Intézményünk között létrejövő, illetve fennálló munkavégzésre irányuló 
jogviszony létesítésével, fenntartásával, módosításával, illetve megszűnésével/megszüntetésével, valamint a 
munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó, a jelen tájékoztató mellékletében felsorolt célokból kezeljük, 
azokba kizárólag az Intézmény illetékes munkatársai tekinthetnek bele, továbbításukat pedig kizárólag jogszabályban 
meghatározott személyek és szervek, a hatályos rendelkezéseknek megfelelő mértékben igényelhetik 
Intézményünktől. 
 
Tájékoztatjuk, hogy – az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén - az adatok kezelésére vonatkozó 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy a visszavonás nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján Intézményünk által végrehajtott adatkezelés jogszerűségét  
 

Adatkezelés céljai Kezelt személyes adatok Jogalapja 
Kinevezés elkészítése, 
Kinevezésben történő bármilyen 
módosítás, jogviszony megszűnése/ 
megszüntetése, 
Közalkalmazottak minősítése 

név, születési név, születési hely, 
idő, adóazonosító jel, bankszámla 
szám, lakcím, tartózkodási hely, 
végzettségek, szakképesítések, 
nyelvvizsgák, TB kiskönyv, 
igazolások, TAJ szám, munkakör, 
illetmény adatok, hatósági igazolás 
büntetlen előéletről 

1992. évi XXXIII. törvény 

Adókedvezmények érvényesítése nyilatkozatot adó magánszemély 
neve, születési neve, adóazonosító 
jele, születési helye, ideje, lakcíme, 
tartózkodási helye 

1995. évi CXVII. törvény 

 
4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 
Tájékoztatáshoz való jog  
Ön jogosult arra, hogy Intézményünktől – az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet 
megkezdését követően haladéktalanul – tömören, átláthatóan és közérthetően tájékoztatást kapjon az adatkezelés 
lényeges kérdéseiről, az Ön által gyakorolható jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. 
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Az adatok megismeréséhez való jog („hozzáférési jog)  
Ön jogosult Intézményünktől tájékoztatást kérni az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről. 
 
Helyesbítéshez (módosításhoz), törléshez, korlátozáshoz (zároláshoz) való jogok  
Önnek joga van az Intézményünk által kezelt személyes adatait nem csak megismerni, de kérheti pontosításra szoruló 
adatainak helyesbítését, a nem kötelezően nyilvántartott adatok esetében pedig kérheti azok törlését, az adatkezelés 
korlátozását.  
 
Tiltakozáshoz való jog  
E jog alapján - tiltakozása esetén - Intézményünk az Ön személyes adatait kizárólag a rá vonatkozó jogszabályokban 
megállapított kötelező adatkezeléshez szükséges mértékben kezelheti tovább. A nem kötelezően kezelt adatai 
tekintetében Intézményünk a kezelést korlátozza, és kivizsgálja az Ön tiltakozását. 
Az Ön kötelező adatkezeléssel nem érintett adatait csak akkor kezelhetjük tovább, ha bizonyítjuk, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak.  
Ha az Ön tiltakozásának megalapozottsága megállapításra kerül, a kötelező adatkezeléssel nem érintett adatai 
tekintetében az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat töröljük.  
 
Adathordozhatósághoz való jog  
E jog alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Intézmény rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket 
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha  

- az adatkezelés hozzájáruláson,  
- vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.  
 

5.   Az adatok kezelésére jogosultak, az adatokhoz hozzáférhetnek 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D.§ alapján: 
- a közalkalmazott felettese, 
- a minősítést végző vezető, 
- feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet 

gyakorló szerv, 
-  munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 
-  a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, 
-  a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott 

munkatársa feladatkörén belül, 
-  az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi 

baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 
 

6.   Adatok továbbítása 

Adatok továbbítása harmadik személy részére csak jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor. 
A közalkalmazott a jogviszonyból származó munkáltatói kötelezettségek teljesítését a Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával, mint Fenntartó, valamint a Magyar Államkincstárral (bérszámfejtés) együtt teljesíti, a 
közalkalmazott fent felsorolt személyes adatait a teljesítés érdekében az Intézmény továbbíthatja az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 106/A.§ (1) (2) bekezdéseire hivatkozással. 
 

7.   Tájékoztató jogorvoslat lehetőségéről 
 

a) Amennyiben megítélése szerint Intézményünk az általa végzett adatkezelés során nem a hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járt el, - az Intézmény panaszkezelési szabályzatában foglaltak 
szerint – panasszal élhet az illetékes szakembernél, az Intézmény intézményvezetőjénél, fenntartójánál, vagy 
az ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselőnél. 

A panaszkezelési szabályzat, a gyermekjogi képviselő és ellátott jogi képviselő elérhetősége az Intézmény 
székhelyén, telephelyein és ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztésre kerül. 
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b) Amennyiben megítélése szerint Intézményünk az általa végzett adatkezelés során nem a hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járt el, polgári peres eljárás útján keresettel élhet a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróság előtt. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön 
választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindítható. 

c) Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a 
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban Intézményünk 
részéről Önt jogsérelem érte, bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi 
és viseli. 

A Hatóság vizsgálata a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, 
vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés 
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata esetén az igény elutasításának közlésétől, a 
határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy 
éven belül kezdeményezhető. 
 
Felügyeleti hatóság elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
        Tel.: +36 (1) 391-1400 
        www.naih.hu/  
        ugyfelszolgalat@naih.hu  
 
 


