
Általános adatkezelési tájékoztató 
 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
Védőnői Szolgálat 

 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének (általános adatvédelmi 
rendelet) 13. cikke alapján Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Védőnői Szolgálata 
az általa végzett adatkezelésekről a következő adatkezelési tájékoztatót teszi közzé: 

 

1. Adatkezelői információk 

Az adatkezelő megnevezése: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a 
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) 

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 

Képviseli: dr. Árvay István polgármester és Fehérné dr. Bodó Mariann, jegyző 

Postai címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 

Telefonszáma: 96/577-800 

E-mail: jegyzo@mosonmagyarovar.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Menedzser Praxis Kft. - Káté Krisztina 

Adatvédelmi tisztviselő címe: 1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 127. 

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 70/4147675 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@mprx.hu 

 

2. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az adatkezelő védőnői szolgálatának feladat- és hatáskörébe tartozó 
eljárások lefolytatása. 

Az adatkezelés konkrét célját az adatkezelő egyes eljárásai tekintetében az adatkezelési 
tájékoztató függelékei tartalmazzák. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) a) b) c) és e) pontjai, 
továbbá az adatkezelő a feladat- és hatáskörébe tartozó egyes eljárásokra vonatkozó ágazati 
jogszabályok.  

Az adatkezelés jogalapját az adatkezelő egyes eljárásai tekintetében az adatkezelési tájékoztató 
függelékei tartalmazzák. 

 

4. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, a kezelt személyes adatok különleges 
kategóriái 



Az adatkezelő a feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatásához feltétlenül szükséges 
személyes adatokat (különösen: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, 
lakcím, e-mail cím) kezeli.  

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok meghatározott körét és a kezelt személyes adatok 
különleges kategóriáit az egyes eljárások tekintetében az adatkezelési tájékoztató függelékei 
tartalmazzák. 

 

5. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbítása 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokat megismerhetik az adatkezelővel köztisztviselői 
jogviszonyban álló, az adott ügy intézésében részt vevő személyek, önkormányzati 
tisztségviselők, a közgyűlés és az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bizottság tagjai.  

Az adatkezelő a személyes adatokat az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek részére 
továbbítja. 

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az egyes eljárásai tekintetében az adatkezelési 
tájékoztató függelékeiben meghatározott címzettek részére továbbítja. 

Az adatkezelő harmadik országba, nemzetközi szervezet számára adattovábbítást nem végez. 

 

6. Adatfeldolgozó közreműködése 

Az adatkezelő egyes adatkezelésekhez adatfeldolgozót vesz igénybe. 

Az egyes eljárások során igénybe vett adatfeldolgozók nevét, székhelyét, levelezési címét, e-
mail címét és telefonszámát az adatkezelési tájékoztató függelékei tartalmazzák. 

 

7. A személyes adatok tárolási ideje, törlési határidő 

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az adatkezelésre felhatalmazó jogszabályban 
illetve az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 
28.) BM rendelet mellékletében meghatározott megőrzési ideig kezeli. 

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az egyes eljárások tekintetében az 
adatkezelési tájékoztató függelékeiben meghatározott időtartam alatt kezeli. 

 

9. Adatbiztonsági intézkedések 

Az adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, 
elvesztés, módosulás, jogosulatlan továbbítás, nyilvánosságra hozatal, vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés ellen. 

Az adatkezelő a személyes adatokat az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett 
szervereken és fizikai helyiségekben tárolja. 

Az adatbiztonsági intézkedéseket az adatkezelő Informatikai Biztonsági Szabályzata 
tartalmazza. 

 

10. Az érintettet megillető jogok 

a) Tájékoztatáskéréshez való jog 



Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt személyes adatairól, valamint 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges címzettjeiről. Az adatkezelő az 
adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az érintett rendelkezésére 
bocsátja. 

 

b) Hozzáféréshez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon: 

 az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve 
a nemzetközi szervezeteket; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ; 

 az általános adatvédelmi rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált 
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az 
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés 
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt első 
alkalommal ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja.  

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az adatkezelő 
elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, 
így például mások személyes adata nem igényelhető. 

 

c) Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó személyes 
adatokat, ha azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak. Az adatváltozást, amennyiben azok 
azonosító adatok, igazolni kell. 

 

d) Törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 



személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az Infotv. 20. §-ában 
felsorolt indokok valamelyike fennáll. 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelése esetén az alábbi indokok alapján gyakorolható 
a törléshez való jog: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték, pl. a telefonon történt bejelentés nyilvánvalóan téves volt, 

 az érintett visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelés más jogalap hiányában nem 
folytatható, pl. ha a bejelentést követően eseménykezelésre nem kerül sor. Más jogalapnak 
minősül az eseménykezelésen túl pl., amennyiben a jelzés szándékosan valótlan volt, és az 
adatkezelő ennek következtében feljelentést tesz, 

 a személyes adatok kezelése jogellenes, 

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az érintett az Infotv. 19. §-a alapján az alábbi időtartamokra az alábbi esetekben jogosult arra, 
hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: 

 a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, ha az érintett vitatja az adatkezelő által kezelt 
személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes 
adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható 
meg, 

 a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, ha az adatkezelés 
jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata 
vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, 
hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, 

 ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő 
vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban 
meghatározott vizsgálatok vagy eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése 
szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig, 

 ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de a dokumentációs 
kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges. 

Mely adatkezelések esetén gyakorolható? 

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlására irányuló kérelem valamennyi adatkezelési 
cél tekintetében benyújtható, de azt az adatkezelő kizárólag a fent megjelölt valamely feltétel 
fennállása esetén teljesíti. 

 

f) Adathordozhatósághoz való jog 



Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikke alapján jogosult az általa az adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban, és jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani. Az érintett kérheti továbbá az 
adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, ha ez technikailag megvalósítható. Az 
adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása 
céljából végzett adatkezelés esetén. 

 

g) Felügyeleti hatósághoz fordulás - és bírósághoz fordulás joga 

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése 
érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti. 

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett az Infotv. 52. § alapján a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 
22. § szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második 
Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken megtekinthető: 
www.birosag.hu/torvenyszekek  

 

Határidők az a)-f) pontokban foglalt kérelmek vizsgálatával és megválaszolásával 
kapcsolatban 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 
25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton történik, kivéve, ha 
az érintett azt más formában kéri. 

 

Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel, hogy a kérelem valóban az érintettől 
származik, az adatkezelő saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében további 
információkat kérhet. 

Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet. 

Az adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén tájékoztatja 
azokat a szerveket, amelyekhez az érintett adatait továbbította. Amennyiben ez nem történik 
meg, lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, az adatkezelő ennek 
tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja. 



Az érintetti jogok esetleges korlátozásával kapcsolatos információkat az adatkezelő egyes 
eljárásai tekintetében az adatkezelési tájékoztató függelékei tartalmazzák. 

Az adatkezelő köteles megindokolni, ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget. 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

1. Újszülött és csecsemő gondozása 
 

Az adatkezelés célja  A szülészeti intézmény által megküldött „Értesítés 
újszülöttről” című nyomtatvány, illetve idegen gondozási 
körzetből átjelentkezett újszülött/csecsemő, gyermek 
egészségügyi törzslap megérkezését követően a védőnő 
nyilvántartásba veszi az újszülöttet/csecsemőt. 
Amennyiben a szülésről/átjelentkezésről a védőnő nem 
kapott írásos tájékoztatást, de a család rendelkezik a 
szülést-születést igazoló szakorvosi/anyakönyvi 
dokumentummal, és bejelenti igényét a védőnői 
gondozásra, a védőnő nyilvántartásba veszi a 
újszülöttet/csecsemőt. Az újszülött ellátásával kapcsolatos 
problémák esetén a hatályos jogszabályok alapján a 
szükséges intézkedéseket megteszi. Amennyiben a védőnő 
körzetében újszülött/csecsemő gondozásának 
szükségességét észleli kezdeményezi a gondozásba vételt. 
 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi 

alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi 
LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól 10. § (1) 
– 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a 

várandósgondozásról 
– A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 

törvény 2.§.; és 3.§. 
 

Érintettek Az ellátásban résztvevő újszülött gyermek, szülő, 
nevelőszülő, gondviselő 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

A gondozott újszülöttel és anyával összefüggésben:  
– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, lakcím, tartózkodási hely,  
– taj-száma, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 



Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Stefánia Nyilvántartó Rendszer 
Vitarex Stúdió Kft. 
Budapest, Bartók Béla út 77, 1114 
Telefonszám: (06 1) 466 7404 
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Budapest, Horánszky u. 15, 1085 
Telefonszám: (06 1) 919 0343 
 
NNK Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: Budapest, Albert Flórián út 2-6, 1097 
Telefonszám: (06 1) 476 1100 
  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A nyilvántartásba való bekerüléstől számított 30 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

2. Területi védőnői ellátás 
 

Az adatkezelés célja  A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői 
ellátásról szóló törvény szabályai szerinti feladtok ellátása. 
Alapfeladat a nővédelem, a várandós anyák gondozása, a 
gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás, 
az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a 
gyermekek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok 
végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása, az 
oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott 
tanköteles korú gyermek gondozása, családgondozás, az 
egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi 
programok tervezésében, szervezésében és 
megvalósításában részvétel. Ennek során a módszertani 
ajánlások alapján szűrővizsgálatok elvégzése és az észlelt 
eltérésről a háziorvos, házi gyermekorvos értesítése, a 
gyermek fejlődését veszélyeztető tényező jelentése a 
gyermekjóléti szolgálat felé, az életkorhoz kötött 
védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése. A 
védőnő a gondozási feladatai során kapcsolatot tart és 
együttműködik az egészségügyi alapellátás és ezen belül 
kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a szakellátás, a 
közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést 
végző intézmények illetékes szakembereivel. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi 

alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi 
LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól 10. § (1) 

Érintettek Az ellátásban résztvevő gyermek, szülő, nevelőszülő, 
gondviselő 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

A családgondozási törzslap tartalmazza: 
 
- a családi adatlapot, 
 
- a nővédelemi, 
 
- a várandós anya, 
 
- a gyermekágyas, 
 
- a gyermek (újszülött kortól a tanulói jogviszony 
megkezdéséig) gondozási lapját. 
 



A családi adatlap tartalmi követelményei: családtagok 
személyi adatai, családi anamnézis. 
 
A védőnői gondozási lapok tartalmi követelményei: 
 
- személyi adatok, 
 
- anamnézis, 
 
- szűrővizsgálatok/státusvizsgálatok, 
 
- védőoltások adatai, 
 
- fokozott gondozásba vétel adatai, 
 
- védőnői látogatások, tanácsadások, intézkedések 
dokumentációja, 
 
- a gondozott háziorvosának/házi gyermekorvosának 
neve, elérhetősége. 
 
A védőnő a családgondozási törzslap helyett eseti 
nyilvántartást vezet azokról a gondozottakról, akik nála 
eseti ellátást igényelnek. 
 
A védőnői eseti nyilvántartás tartalmazza: 
 
- a gondozott és az eltartója személyi adatait (név, 
születési hely, idő), 
 
- a gondozott 
 
= lakóhelyét és az ellátás idején tartózkodási helyét, 
 
= állampolgárságát, 
 
= a védőnői ellátás okát, időpontját, ellátás módját és a 
védőnő további intézkedését. 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Stefánia Nyilvántartó Rendszer 
Vitarex Stúdió Kft. 
Budapest, Bartók Béla út 77, 1114 
Telefonszám: (06 1) 466 7404 



 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Budapest, Horánszky u. 15, 1085 
Telefonszám: (06 1) 919 0343 
 
NNK Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: Budapest, Albert Flórián út 2-6, 1097 
Telefonszám: (06 1) 476 1100 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A nyilvántartásába való bekerüléstől számított 30 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

3. Várandósgondozás 
 

Az adatkezelés célja  A várandósgondozás célja a várandós nő egészségének 
megőrzése, a magzat egészséges fejlődésének és 
egészségesen történő megszületésének elősegítése, a 
veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve 
megfelelő időben történő felismerése, valamint a szülésre, 
a gyermek korai kötődésére, a szoptatásra és a 
csecsemőgondozásra való felkészítés. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi 
alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 
a területi védőnői ellátásról, 1997. évi LXXXIII. törvény a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 10. § (1) 
– 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a 
várandósgondozásról 
– A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 
törvény 2.§.; és 3.§.  
– Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, 
feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011 (III.21.) 
Korm. Rendelet 
 

Érintettek Az ellátásban résztvevő várandós anya. 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

 
 
A várandós anya gondozási könyve 
 
1. Tartalmi követelmények 
 
1.1. a várandós személyi adatai (név, születési név, 
lakcím, TAJ, születési idő) 
 
1.2. a várandósgondozást végző felelős személy neve, 
elérhetősége, rendelési ideje, valamint azon egészségügyi 
szolgáltató neve, elérhetősége, akinek a nevében és 
felelősségére az ellátást igénybe veszik 
 
1.3. a várandósgondozást végző háziorvos neve, 
elérhetősége, rendelési ideje 
 
1.4. a várandósgondozást végző védőnő neve, 
elérhetősége, tanácsadási ideje 
 



1.5. *  a választani tervezett és a területi ellátási 
kötelezettséget vállalt házi gyermekorvos neve, 
elérhetősége 
 
1.6. a gondozásba vételkor rögzített rizikó-besorolás és a 
várandóssági hét (gesztációs hét) 
 
1.7. a szülés várható időpontjának meghatározása 
 
1.8. a vizsgálatok értékelése 
 
1.9. előző várandósságok száma, lefolyása, esetleges 
szövődmények 
 
1.10. anamnézis 
 
1.11. javaslatok a rizikó-besorolás megváltoztatására 
 
1.12. szakellátásba utalás ideje, indoka 
 
1.13. *  egyéb igazolások, megállapítások 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Stefánia Nyilvántartó Rendszer 
Vitarex Stúdió Kft. 
Budapest, Bartók Béla út 77, 1114 
Telefonszám: (06 1) 466 7404 
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Budapest, Horánszky u. 15, 1085 
Telefonszám: (06 1) 919 0343 
 
NNK Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: Budapest, Albert Flórián út 2-6, 1097 
Telefonszám: (06 1) 476 1100 
 
Várandósgondozásban résztvevő szakemberek (háziorvos, 
szülés-nőgyógyász szakorvos) Gyermekjóléti Szolgálat, 
Gyámhivatal, házi gyermekorvos, kórházi szakorvos, 
Pedagógiai Szakszolgálat, óvoda, oktatási és nevelési 
intézmények, Felettes szakmai szerv (Kormányhivatal), 
Munkáltató, Védőnői Szolgálat (költözés esetén) 



Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A nyilvántartásba való bekerüléstől számított 30 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

4. Iskola-egészségügyi védőnői ellátás 
 

Az adatkezelés célja  A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, 
középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők 
megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében 
szervezett iskola-egészségügyi ellátásban foglaltak szerint 
gondoskodnak. Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos 
és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos 
és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el.  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi 

alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi 
LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól 10. § (1) 
– 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a 

várandósgondozásról 
– A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 

törvény 2.§.; és 3.§. 
– Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX. 3.) NM rendelet 1. § 
– A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet  

– A pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet
 

Érintettek Az oktatásban résztvevő gyermek, szülő, más törvényes 
képviselő, gondviselő 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

- Neve (vezetéknév, keresztnév)   
- Anyja neve (vezetéknév, keresztnév)   
- Születési helye   
- Születési dátuma   
- Neme   
- TAJ száma   
- SNI azaz Sajátos nevelési igényű-e   
- BTMN azaz beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő-e   
- Osztály, amelybe az aktív tanévben tartozik 

  
- Védőnői besorolás: amennyiben a védőnő az 

osztályoktól eltérő csoportbontás szerint szervezi a 
feladatait   

- Szakma, amelyet tanul (alkalmassági vizsgálatok 
tartalmához szülkséges)   



- Végzés éve az iskolában (végzett tanuló adatainál) 
  

- Kijelentkezett:   
- Kijelentkezés dátuma   
- Védőnő megjegyzése   
- Családi adatok   
- Otthoni telefonszám   
- Címek   
- Tanuló állandó lakcíme   
- Tanuló tartózkodási hely címe, a címen 

tartózkodás jogcíme   
- Gondviselőkről tárolt adatok (anya, apa, gondozó) 

  
- Gondviselő neve   
- Gondviselő foglalkozása   
- Gondviselő munkahelye   
- Születési neve (leánykori neve)   
- Egészségügyi adatok   
- Tanuló háziorvosa és elérhetőségei (neve, 

telefonszáma, rendelő címe, email címe)   
- Vércsoportja   
- Jobb vagy balkezes   
- Kiemelt megjegyzés (minden iskolaegészségügyi 

funkciónál megjelenő figyelmeztetés az ellátónak 
valamely eü. körülményre)   

- Gyógyszerérzékenység leírása, ha van   
- Allergia leítrása, ha van   
- Egyéb érzékenység leírása, ha van   
- Herék helyzete (fiúknál)   
- Menses adatok (lányoknál): 1. hány évesen; hány 

napig tart, lefolyása   
- Fogamzásgátlás (lányoknál) leírása   
- Mentálhigiénés adatok   
- Dohányzik-e, mióta, napi mennyit-milyen 

rendszerességgel   
- Alkoholfogyasztás: fogyaszt-e, mióta, milyen 

típusút-milyen rendszerességgel; védőnő 
kapcsolódó megjegyzése   

- Sportol-e, sportágak /sporttevékenység leírása 
  

- Drogfogyasztás: fogyaszt-e, mióta, milyen típusút-
milyen rendszerességgel; ; védőnő kapcsolódó 
megjegyzése   

- Környezettanulmány adatok:   
- Lakóhely település típusa eü. ellátás elérhetősége 

szerint   
- Lakáshasználat jogcíme   
- Lakáshelyzet besorolása eü. Szempontok szerint 

(nedvesség, zsúfoltság,komfortfokozat)   
- Anya családi állapota   



- Anya iskolai végzettsége   
- Apa iskolai végzettsége   
- Szülő kulturáltsága, magatartása   
- Egyéb környezettanulmányi megjegyzés   
- Családi anamnézis:   
- Annak jelölése, Apánál/családjában, 

Anyánál/családjában; Testvéreknél; 
Nagyszülőknél; Közeli rokonoknál előfordultak-e 
az alább felsorolt betegségek, betegségcsoportok. 
  

- Szív, érrendszeri betegség (magas vérnyomás, 
infarktus, agyvérzés)   

- Allergia, asztma   
- Krónikus gyomor-bélrendszeri betegség   
- Krónikus vese- és hugyuti betegség   
- Cukorbetegség   
- Elhízás   
- Idegrendszeri / elmebetegség   
- Fejlődési rendellenességek, öröklődő betegség 

  
- Daganatos betegség   
- Csökkentlátás/vakság   
- Nagyothallás/süketség   
- Vérzékenység   
- Chronikus betegség   
- T.B.C.   
- Egyéb fertőző betegségek   
- Három további egyéb betegség (megnevezéssel) 

megadható.   
- Tanuló korábbi iskoláinak listája   
- Iskola neve, címe, mettől meddig járt oda a tanuló. 

  
- Egyéb anamnézis:   
- A tanuló korábbi fertőző betegségei (melyik évben, 

milyen lefolyással)   
- Varicella, Scarlatina, Rubeola, Parotitis, Morbilli, 

Hepatitis, Pertussis, Tubercolosis, Trachoma és 5 
további megadható fertőző betegség 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Stefánia Nyilvántartó Rendszer 
Vitarex Stúdió Kft. 
Budapest, Bartók Béla út 77, 1114 
Telefonszám: (06 1) 466 7404 
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Budapest, Horánszky u. 15, 1085 



Telefonszám: (06 1) 919 0343 
 
NNK Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: Budapest, Albert Flórián út 2-6, 1097 
Telefonszám: (06 1) 476 1100 
 
KRÉTA IER  
eKRÉTA Informatikai Zrt. 
Székhely: 1111 Budapest Budafoki u. 59. 
Telefon: +36-1-999-1700 
 
 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A nyilvántartásba való bekerüléstől számított 30 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

5. Gyermekágyas gondozása 
 

Az adatkezelés célja  A gyermekágyas anya szükségleteire épített gondozási 
tevékenység, az anya és az újszülött állapotának 
folyamatos monitorozására terjed ki, figyelembe véve a 
szakmai elvárásokat. A gyermekágyas időszak 
gondozásának célja a gyermekágyas anya egészségének 
megőrzése, az újszülött egészséges fejlődésének 
elősegítése, a veszélyeztetettség és a szövődmények 
megelőzése, illetve a problémák megfelelő időben történő 
felismerése, a családi kötődés támogatása. 
 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi 

alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi 
LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól 10. § (1) 
– 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a 

várandósgondozásról 
– A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 
– A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet 

– Gyermekalapellátási útmutató a 0-7 éves korú 
gyermeke szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez 
(2.javított kiadás , Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
2015.) 

 
Érintettek A gyermekágyas anya és gyermeke 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

A gondozott újszülöttel és anyával összefüggésben:  
– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, lakcím, tartózkodási hely,  
– taj-száma, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 



Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Stefánia Nyilvántartó Rendszer 
Vitarex Stúdió Kft. 
Budapest, Bartók Béla út 77, 1114 
Telefonszám: (06 1) 466 7404 
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Budapest, Horánszky u. 15, 1085 
Telefonszám: (06 1) 919 0343 
 
NNK Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: Budapest, Albert Flórián út 2-6, 1097 
Telefonszám: (06 1) 476 1100 
 
A gyermek orvosai.  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A nyilvántartásba való bekerüléstől számított 30 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

6. Védőnői környezettanulmány 
 

Az adatkezelés célja  A gyermekvédelmi gondoskodás folyamatában, a gyermek 
családban történő nevelkedésének elősegítése, a 
veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése 
érdekében megkeresésre (pl. kórházi védőnő, család-és 
gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság), családlátogatás 
keretében objektív megfigyelés, a család tájékoztatása, 
rizikókérdőív felvétele2 és a gondozás tapasztalatai 
alapján a védőnő helyzetértékelést készít.  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi 

alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi 
LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól 10. § (1) 
– 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a 

várandósgondozásról 
– A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 

törvény 2.§.; és 3.§. 
– Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX. 3.) NM rendelet 1. § 
– A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet  

– A pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet
 

Érintettek A gondozott gyermek és szülője, törvényes képviselője. 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

Az érintett gondozott személy, gyermek azonosító, 
személyi adatait, 
o Név 
o Születési hely 
o Születési idő 
o TAJ szám 
o Anyja születési neve 
o Állandó lakcím 
o Tartózkodási cím 
o Telefonszám 
o Gyermek esetében a szülő, gondviselő neve 
o Címe 
o Telefonszáma 
– o Egyéb elérhetősége 



Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Stefánia Nyilvántartó Rendszer 
Vitarex Stúdió Kft. 
Budapest, Bartók Béla út 77, 1114 
Telefonszám: (06 1) 466 7404 
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Budapest, Horánszky u. 15, 1085 
Telefonszám: (06 1) 919 0343 
 
NNK Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: Budapest, Albert Flórián út 2-6, 1097 
Telefonszám: (06 1) 476 1100 
 
A gyermek orvosai.  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A nyilvántartásba való bekerüléstől számított 30 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

7. Családgondozás 
 

Az adatkezelés célja  Egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 
megelőzése, segítségnyújtás, soron kívüli családlátogatás, 
indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat/család- és 
gyermekjóléti központ és a háziorvos írásos értesítése, 
gyermekvédelmi eljárás kezdeményezése, tájékoztatás 
családtámogatásról, gyermek jogairól, a törvényes 
képviselő kötelezettségeiről; egyéni és közösségi 
egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok 
tervezésében, szervezésében és megvalósításában való 
részvétel. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi 

alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi 
LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól 10. § (1) 
– 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a 

várandósgondozásról 
– A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 

törvény 2.§.; és 3.§. 
– Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX. 3.) NM rendelet 1. § 
– A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet  

– A pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet

–  
Érintettek A gondozott gyermek és szülője, törvényes képviselője. 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

Az érintett gondozott személy, gyermek azonosító, 
személyi adatait, 
o Név 
o Születési hely 
o Születési idő 
o TAJ szám 
o Anyja születési neve 
o Állandó lakcím 
o Tartózkodási cím 
o Telefonszám 
o Gyermek esetében a szülő, gondviselő neve 
o Címe 
o Telefonszáma 
– o Egyéb elérhetősége 



Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Stefánia Nyilvántartó Rendszer 
Vitarex Stúdió Kft. 
Budapest, Bartók Béla út 77, 1114 
Telefonszám: (06 1) 466 7404 
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Budapest, Horánszky u. 15, 1085 
Telefonszám: (06 1) 919 0343 
 
NNK Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: Budapest, Albert Flórián út 2-6, 1097 
Telefonszám: (06 1) 476 1100 
 
A gyermek orvosai.  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A nyilvántartásba való bekerüléstől számított 30 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

8. Védőoltás 
 

Az adatkezelés célja  A védőnő a nyilvántartásában szereplő, illetve az általa 
ellátott oktatási intézménybe tanuló gyermekek 
védőoltásának tervét, a hatályos jogszabályok, a gyermek 
kezelő orvosának véleményének figyelembe vételével 
készíti. Gondoskodik a hatályos közegészségügyi 
járványügyi előírások érvényesüléséről. Az oltóanyag 
megrendelése, előírás szerinti szállítása, tárolása az oltásra 
kötelezettek értesítése a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően történik. A védőoltások kivitelezésénél a 
védőnő szükség szerint együttműködik az oltóanyag 
beadását végző orvossal, elvégzi az oltandó személy és az 
oltóanyag azonosítását és a szükséges dokumentálást. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi 

alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi 
LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól 10. § (1) 
– 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a 

várandósgondozásról 
– A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 

törvény 2.§.; és 3.§. 
– Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX. 3.) NM rendelet 1. § 
– A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet  

– A pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet

–  
Érintettek A védőoltást kapó gyermek és szülője, törvényes 

képviselője. 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

Az érintett gondozott személy, gyermek azonosító, 
személyi adatait, 
o Név 
o Születési hely 
o Születési idő 
o TAJ szám 
o Anyja születési neve 
o Állandó lakcím 
o Tartózkodási cím 



o Telefonszám 
o Gyermek esetében a szülő, gondviselő neve 
o Címe 
o Telefonszáma 
o Egyéb elérhetősége 
Az érintett  korábban kapott védőoltásainak felsorolása  
Oltás neve (kategória, ha kötelező oltás), beadás dátuma, 
oltóanyag típusa és száma.  

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Stefánia Nyilvántartó Rendszer 
Vitarex Stúdió Kft. 
Budapest, Bartók Béla út 77, 1114 
Telefonszám: (06 1) 466 7404 
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Budapest, Horánszky u. 15, 1085 
Telefonszám: (06 1) 919 0343 
 
NNK Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: Budapest, Albert Flórián út 2-6, 1097 
Telefonszám: (06 1) 476 1100 
 
A gyermek orvosai.  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A nyilvántartásba való bekerüléstől számított 30 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

9. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
 

Az adatkezelés célja  A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és 
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A területi 
védőnő jelzi, a család- és gyermekjóléti szolgálatnak, ha 
segítségre szoruló családról, személyről szerez tudomást. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi 

alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi 
LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól 10. § (1) 
– 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a 

várandósgondozásról 
– A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 

törvény 2.§.; és 3.§. 
– Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX. 3.) NM rendelet 1. § 
– A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet  

– A pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet

–  
Érintettek A veszélyeztett gyermek és szülője, törvényes képviselője.
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

Az a veszélyeztett gyermek azonosító, személyi adatai 
o Név 
o Születési hely 
o Születési idő 
o TAJ szám 
o Anyja születési neve 
o Állandó lakcím 
o Tartózkodási cím 
o Telefonszám 
o Gyermek esetében a szülő, gondviselő neve 
o Címe 
o Telefonszáma 
o Egyéb elérhetősége 
  

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 



Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Stefánia Nyilvántartó Rendszer 
Vitarex Stúdió Kft. 
Budapest, Bartók Béla út 77, 1114 
Telefonszám: (06 1) 466 7404 
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Budapest, Horánszky u. 15, 1085 
Telefonszám: (06 1) 919 0343 
 
NNK Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: Budapest, Albert Flórián út 2-6, 1097 
Telefonszám: (06 1) 476 1100 
 
A gyermek orvosai, Család- és gyermekjóléti szolgáltatást 
nyújtó.  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A nyilvántartásba való bekerüléstől számított 30 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

10. Védőnői vizsgálatok, szűrővizsgálatok 
 

Az adatkezelés célja  A védőnő a működési területén az általa nyilvántartott és 
gondozottak egészségi állapotát a terv szerint figyelemmel 
kíséri. A vizsgálatok, szűrővizsgálatok szükségességéről a 
gondozottat, szülőt, vagy törvényes képviselőt tájékoztatja. 
A vizsgálatokat, szűrővizsgálatokat kivitelezi és a vizsgálat 
eredményét dokumentálja. A vizsgált személynél észlelt 
eltérésről a gondozásban/ellátásban résztvevő orvost 
írásban értesíti. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi 

alapellátásról 6. § (1), 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet a területi védőnői ellátásról, 1997. évi 
LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól 10. § (1) 
– 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a 

várandósgondozásról 
– A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 

törvény 2.§.; és 3.§. 
– Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX. 3.) NM rendelet 1. § 
– A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet  

– A pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet
 

Érintettek A vizsgálatban, szűrővizsgálatban érintett gyermek és 
szülője, törvényes képviselője. 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

Az a veszélyeztett gyermek azonosító, személyi adatai 
o Név 
o Születési hely 
o Születési idő 
o TAJ szám 
o Anyja születési neve 
o Állandó lakcím 
o Tartózkodási cím 
o Telefonszám 
o Gyermek esetében a szülő, gondviselő neve 
o Címe 
o Telefonszáma 
o Egyéb elérhetősége 
  



Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Stefánia Nyilvántartó Rendszer 
Vitarex Stúdió Kft. 
Budapest, Bartók Béla út 77, 1114 
Telefonszám: (06 1) 466 7404 
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Budapest, Horánszky u. 15, 1085 
Telefonszám: (06 1) 919 0343 
 
NNK Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: Budapest, Albert Flórián út 2-6, 1097 
Telefonszám: (06 1) 476 1100 
 
A gyermeket ellátó háziorvos. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A nyilvántartásba való bekerüléstől számított 30 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 
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