Szociális ügyekhez kapcsolódó adatkezelések
Államigazgatási, közigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok

1

Szociális kérelmek kezelése

1.1

Az adatkezelés célja

Kérelem alapján történő, törvényben meghatározott szociális ellátásokra vonatkozóan kezelt
személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között
az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

1.2

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3

Név: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
Születési hely: azonosítás, a kérelemhez szükséges
Születési idő: azonosítás, a kérelemhez szükséges
Anyja neve: azonosítás, kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
Állandó lakhely: kapcsolattartás, a kérelemhez szükséges
TAJ szám: azonosítás, a kérelemhez szükséges
Személyi igazolvány/útlevél szám: azonosítás
Lakcímigazolvány szám: azonosítás
Aláírás: hitelesítés

Az adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
Vonatkozó jogszabályok: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény, az önkormányzati hivatalok egységes irattári
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv).

1.4

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kezdetétől számított 15 év után az Adatkezelő törli a vonatkozó adatokat.

1.5

Adatfeldolgozók

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – Gyöngyös Városi Önkormányzat

12/1

1.6

Címzettek

Képviselő-testület, Illetékes Bizottság

2

Helyi rendeletben szabályozott rendszeres saját ellátások

2.1

Az adatkezelés célja

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított rendszeres támogatások, segélyek
biztosítása, ideértve a lakásfenntartási támogatás, a gyógyszer támogatási, méltányossági ápolási díj
támogatás és rendkívüli települési támogatások megítélése és nyújtása során kezelt személyes adatok.
Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja. Az Adatszolgáltatás elmaradásának esetében a
kérelmező részére a helyi rendeletben meghatározott rendszeres segély nem állapítható meg.

2.2

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési hely: azonosítás
Születési idő: azonosítás
Anyja neve: azonosítás, kapcsolattartás
Állandó lakhely: kapcsolattartás
TAJ szám: azonosítás
Személyi igazolvány/útlevél szám: azonosítás
Lakcímigazolvány szám: azonosítás
Aláírás: hitelesítés

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).
Vonatkozó jogszabályok: Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete , a közlevéltárakról
és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény, az önkormányzati hivatalok egységes irattári
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv).

2.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés kezdetétől számított 15 év után az Adatkezelő törli a vonatkozó adatokat.
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3

Települési támogatás iránti kérelem

3.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a telepítési támogatás iránti kérelmet el
tudja bírálni.

3.2

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás

•
•
•
•
•
•

Közös képviselő nyilatkozatához kapcsolódó személyes adatok

Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Anyja neve: azonosítás
Születési hely, idő: azonosítás
Lakóhely: azonosítás, kapcsolattartás
Tartózkodási hely: azonosítás, kapcsolattartás
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: : azonosítás
Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás
Lakcím igazolvány száma: azonosítás
Állampolgárság: azonosítás
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: a kérelemhez szükséges
Kérelmező háztartásában elő személyek adatai: a kérelemhez szükséges
Jövedelmi adatokhoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Ápolást végző személyre vonatkozó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Ápolt személyre vonatkozó személyes adatok
Kérelmező aláírása a kérelemhez szükséges
Vagyonnyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
o A – Ingatlanok
o B – Egyéb vagyontárgyak
o C – Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg
Igazoláshoz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás
Aláírás: azonosítás
Igazoláshoz és szakvéleményhez kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Háziorvos aláírása: a kérelemhez szükséges
Igazolás a méltányossági ápolási díj megállapításához kapcsolódó személyes adatok: a
kérelemhez szükséges

•
•

Intézményvezető aláírása: a kérelemhez szükséges

•

Nyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges

Fellebbezési jogról való lemondó nyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez
szükséges
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•
•

3.3

Aláírás: azonosítás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).
Vonatkozó jogszabályok:
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete.

3.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

4

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet el tudja bírálni.

4.1

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési hely: azonosítás
Születési idő: azonosítás
Anyja neve: azonosítás, kapcsolattartás
Állandó lakhely: kapcsolattartás
Tartózkodási hely: kapcsolattartás
TAJ szám: azonosítás
Személyi igazolvány/útlevél szám: azonosítás, kapcsolattartás
Lakcímigazolvány szám: azonosítás
Állampolgárság: azonosítás
Telefonszám: kapcsolattartás
Kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók száma: a kérelemhez szükséges
Hozzátartozók személyes adatai: a kérelemhez szükséges
Elhunyt személy neve: a kérelemhez szükséges
Haláleset ideje, helye: a kérelemhez szükséges
Halotti anyakönyvi kivonat sorszáma: a kérelemhez szükséges
Az elhunyt személyhez fűződő rokoni kapcsolata: a kérelemhez szükséges
Kiskorú személyes adatai: a kérelemhez szükséges
Jövedelemmel rendelkező családtagok száma: a kérelemhez szükséges
Gyermektartásdíjra vonatkozó nyilatkozat: a kérelemhez szükséges
Vagyonnyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
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o A – Ingatlanok
o B – Egyéb vagyontárgyak
o C – Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg
•
•
•

Aláírás
Fellebbezési jogról való lemondó nyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

4.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).
Vonatkozó jogszabályok:
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete.

4.3 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

5

Tüzelőanyag támogatás iránti kérelem

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet el tudja bírálni.

5.1

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás

•
•
•

Jövedelemmel rendelkező családtagok száma: a kérelemhez szükséges

Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési hely: azonosítás
Születési idő: azonosítás
Anyja neve: azonosítás, kapcsolattartás
Állandó lakhely: kapcsolattartás
Tartózkodási hely: kapcsolattartás
TAJ szám: azonosítás
Személyi igazolvány/útlevél szám: azonosítás, kapcsolattartás
Lakcímigazolvány szám: azonosítás
Állampolgárság: azonosítás
Telefonszám: kapcsolattartás
Közös háztartásban élők száma: a kérelemhez szükséges
Közös háztartásban élő hozzátartozókhoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez
szükséges
Jövedelmi adatokhoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
A kérelmező háztartásában élő gyermek(ek) után járó gyermektartásdíj összegére vonatkozó
nyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
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•

Vagyonnyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
o A – Ingatlanok
o B – Egyéb vagyontárgyak
o C – Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg

•
•
•

Kérelmező aláírása

•

Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

5.2

Nyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Fellebbezési jogról való lemondó nyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez
szükséges

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).
Vonatkozó jogszabályok:
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a.

5.3

Az adatkezelés időtartama

Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

6

Köztemetés eljárás

6.1

Az adatkezelés célja

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt
személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles
személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az adatkezelés
célja az előbbiekhez kapcsolódó személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során
keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi
követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában
– levéltárba adásáig kezeli.

6.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési hely: azonosítás
Születési idő: azonosítás
Anyja neve: azonosítás, kapcsolattartás
Állandó lakhely: kapcsolattartás
TAJ szám: azonosítás
Személyi igazolvány/útlevél szám: azonosítás
Lakcímigazolvány szám: azonosítás
Aláírás: hitelesítés
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•

Halál ideje és helye: az eljárás lefolytatásához szükséges

6.3 Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
Vonatkozó jogszabályok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény III. fejezete, a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet, az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv).

6.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés kezdetétől számított 25 év.

7

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem

7.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi kedvezmény
megállapításához szükséges kérelmet el tudja bírálni.

7.2

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési hely: azonosítás
Születési idő: azonosítás
Anyja neve: azonosítás, kapcsolattartás
Állandó lakhely: kapcsolattartás
Tartózkodási hely: kapcsolattartás
TAJ szám: azonosítás
Személyi igazolvány/útlevél szám: azonosítás, kapcsolattartás
Lakcímigazolvány szám: azonosítás
Állampolgárság: azonosítás
Telefonszám: kapcsolattartás
E-mail cím: kapcsolattartás
Közös háztartásban élő hozzátartozók száma: a kérelemhez szükséges
Kérelmezővel közös háztartásban élők személyes adatai: a kérelemhez szükséges
Jövedelmi adatokhoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Vagyoni adatokhoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Ingatlanok: a kérelemhez szükséges
Egyéb vagyontárgyak
Összes vagyontárgy
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•
•
•
•

7.3

Szülő, gyám, nagykorúvá vált gyermek aláírása: a kérelemhez szükséges
Nyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Aláírás: a kérelemhez szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).
Vonatkozó jogszabályok:
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a.

7.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

8

Szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelem

8.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet el tudja bírálni.

8.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési hely: azonosítás
Születési idő: azonosítás
Anyja neve: azonosítás, kapcsolattartás
Állandó lakhely: kapcsolattartás
Tartózkodási hely: kapcsolattartás
TAJ szám: azonosítás
Gyermek neve: azonosítás
Gyermek születési helye, ideje: azonosítás
Gyermek anyja neve: azonosítás
Igénybe vevő aláírása: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

8.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).
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8.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatok tárolásának időtartama a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam. Az Adatkezelő
az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

9

Felsőoktatási ösztöndíj támogatási jogosultság iránti kérelem

9.1

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy az ösztöndíj támogatási jogosultságra
irányuló kérelmet a hatáskörrel rendelkező Jogi és Ügyrendi Bizottság elé tudja terjeszteni elbírálásra.

9.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Anyja neve: azonosítás
Születési hely, idő: azonosítás
Lakóhely: azonosítás, kapcsolattartás
Adóazonosító jel: kérelemhez

•
•
•
•
•
•

Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás

•
•
•
•
•

Háziorvos aláírása: az elbíráláshoz szükséges

Lakcím igazolvány száma: azonosítás
Bankszámla száma: kérelemhez
Társadalombiztosítási azonosító jele: kérelemhez
Jövedelemigazolás: kérelem elbírálásához
Orvosi igazoláshoz és szakvéleményhez kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz
szükséges
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmező aláírása: a kérelemhez szükséges
Speciális családi körülményekre vonatkozó adatok: az elbíráláshoz szükséges

•

folyamatos ellátást igénylő beteg személy;
pályázó által közös háztartásban ellátott gyermek

Speciális tanulmányi körülményekre vonatkozó adatok: az elbíráláshoz szükséges

•

közös háztarsásban élő árva, félárva;

egyidejűleg más, tanulmányi vagy szociális helyzetre tekintettel nyújtott
támogatás, ösztöndíj

Egyéb, a pályázó által megadott személyes adat: az elbíráláshoz szükséges

-

a meghirdetett képzésre történt felvételről szóló hivatalos értesítés, az érettségi
bizonyítvány másolata, valamint a felvételt nyert, de hallgatói jogviszonnyal még
nem rendelkező pályázónál a felvételi pontszámokat tartalmazó hivatalos okirat

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – Gyöngyös Városi Önkormányzat

12/9

•

-

aktív hallgatói jogviszony esetén a jogviszonyra vonatkozó, a felsőoktatási
intézmény által kiadott hivatalos igazolás, valamint az intézmény hivatalos
igazolása a befejezett félévek átlagos eredményéről, kreditpontjairól

-

amennyiben a pályázó, illetve közös háztartásban élő, felsőoktatásban tanuló
testvére bármely intézménytől, szervezettől ösztöndíjban részesül, az
intézmény/szervezet igazolása az ösztöndíj összegéről

-

tanuló testvér iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolása
pályázó által közös háztartásában ellátott gyermek vonatkozásában a születési
anyakönyvi kivonat másolata

Aláírás: azonosítás

9.3 Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Vonatkozó jogszabály: Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a felsőoktatási
tanulmányi ösztöndíj-támogatásról szóló 4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete

9.4 Az adatkezelés időtartama
A pályázat elbírálásáig, ezt követően pedig a tanulmányok befejezéséig. Az Adatkezelő az elévülést
követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

10 Nyugdíjas szervezetek, egyházi szervezetek, média tevékenységet
folytató szervezetek, valamint a polgárőr szervezetek támogatására
benyújtott pályázatok során kezelt adatok
10.1 Az adatkezelés célja
Nyugdíjas szervezetek, egyházi szervezetek, média tevékenységet folytatók, polgárőr szervezetek
működésének támogatására, programok szervezésére benyújtott pályázatok kezelésével kapcsolatos
személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot
ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az irat
selejtezéséig kezeli.

10.2 A kezelt adatok köre
•
•
•
•
•
•
•
•

Pályázatot benyújtó személy, szervezet neve: azonosítás, kapcsolattartás
Pályázatot benyújtó személy lakcíme, szervezet székhelye: azonosítás, kapcsolattartás
Pályázatot benyújtó telefonszáma: kapcsolattartás
Pályázatot benyújtó adószáma: azonosítás
Pályázó számlaszáma: kérelemhez
Pályázó képviselőjének neve: azonosítás, kapcsolattartás
Pályázatért felelős személy neve, telefonszáma: kapcsolattartás
Pályázó szerv által nyilvántartott tagok száma: kérelemhez
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•
•
•

Pályázó szerv által nyilvántartott nyugdíjas / nem nyugdíjas tagok száma: kérelemhez

•

Aláírás: hitelesítés

Pályázó más szervektől előző két évben kapott támogatásai: kérelemhez
Nem önálló jogi személy esetén a „befogadó szervezet” megnevezése, székhelye,
telefonszáma, adószáma, számlaszáma, képviselőjének neve: azonosítás, kapcsolattartás

10.3 Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
Vonatkozó jogszabályok: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény; a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek, és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény;
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény; a
polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény; az egyes
önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet,

10.4 Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés kezdetétől számított 5 év.

11 Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok során kezelt
adatok
11.1 Az adatkezelés célja
Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak kezelésével
kapcsolatos személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az
irat selejtezéséig kezeli.

11.2 A kezelt adatok köre
•

A pályázó adatai
o Teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás
o Adószáma: azonosítás
o Születési helye, ideje: azonosítás
o Anyja neve: azonosítás
o Székhelye: azonosítás
o Levelezési címe: azonosítás, kapcsolattartás
o Telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
o Faxszáma: azonosítás, kapcsolattartás
o Adószáma: azonosítás
o Statisztikai számjele: azonosítás
o AHT száma: azonosítás
o Önkormányzati törzsszáma: azonosítás
o TB száma: azonosítás
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o Számlavezető bank megnevezése, címe: azonosítás, kapcsolattartás
o A pályázó bankszámlaszáma: azonosítás
•

Számlatulajdonos adatai (amennyiben nem azonos a pályázóval, befogadó nyilatkozat
szükséges)
o Az összeget befogadó intézmény megnevezése: azonosítás, kapcsolattartás
o Az összeget befogadó intézmény címe: azonosítás, kapcsolattartás
o A befogadó számlavezető bank megnevezése, címe: azonosítás, kapcsolattartás
o A befogadó intézmény bankszámlaszáma: azonosítás

•

Megvalósító adatai
o Teljes neve (ha eltér a pályázótól) : azonosítás, kapcsolattartás
o Címe (ha eltér a pályázótól) : azonosítás, kapcsolattartás

•

Pályázati megbízott adatai
o Neve: azonosítás, kapcsolattartás
o Beosztása: azonosítás
o Telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
o E-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás

•
•

A pályázó, vagy a szerződés aláírására jogosult személy aláírása: hitelesítés
A pályázat mellékleteiben (pl. a munkáltatói, illetve a pályázathoz kapcsolódó egyéb
nyilatkozatok, aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok stb.) megadott egyéb személyes
adatok: a kérelemhez, pályázat lebonyolításához szükséges.

11.3 Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Vonatkozó jogszabályok:
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény; a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény.

11.4 Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés kezdetétől számított 5 év.
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