
2. sz. melléklet (Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat) 

ADADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 
 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Pauer Gábor 

Cím: 9400 Sopron, Kossuth u. 10. 

e-mail cím: pauer.gabor@soszi.hu 

telefon/mobil: 99/506-406; 20/217-70-54 

 

Adatkezelő adatai: 

 

Név: Soproni Szociális Intézmény 

Cím: 9400 Sopron, Kossuth u. 10. 

Telefon: 99/506-400 

Email: titkarsag@soszi.hu  

Weboldal: https://soszi.hu 

 

Az érintett jogai 

 

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

 

Az érintett személy az adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Intézménytől arról, 

hogy 

 milyen személyes adatait,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési cél miatt,  

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig kezeli,  

 az Intézmény kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést 

vagy kinek továbbította a személyes adatait.  

Az Intézmény az érintett kérelmét a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt – legfeljebb azonban 

25 napon belül – az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási 

kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

 

A szolgáltatást igénybevevőnek a rá vonatkozó iratokba irat-betekintési joga van, az iratról másolatot, kivonatot 

kérhet a szolgáltató (intézmény) vezetőjétől. 

Az ellátott törvényes képviselője (gondnoka) a szolgáltató (intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, hogy 

betekinthessen a külön jogszabály szerinti, a szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött 

iratba. 

 

Helyesbítéshez való jog 

 

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Intézmény módosítsa 

valamely személyes adatát. 

Az Intézmény a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött 

levélben értesíti.  

 

Törléshez való jog 

 

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Intézménytől a személyes 

adatai törlését.  

A törlési kérelmet az Intézmény abban az esetben utasítja el, ha az Intézményt a személyes adatok további 

tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben 

azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Intézmény a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről 

az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet. 
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Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 
 

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az 

Intézmény zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól 

elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi 

az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a 

beadványát az Intézmény jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás 

érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Intézmény ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság 

megkereséséig az Intézmény tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az 

adatokat.  

 

A tiltakozáshoz való jog 

 

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az 

Intézmény személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. 

Így például tiltakozhat az ellen, ha az Intézmény hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás 

céljából felhasználná. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

Hozzájárulás visszavonásának joga 
 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Ön kilétével kapcsolatban kétségünk merül fel, abban az 

esetben a személyazonosságának megerősítéséhez, kilétének megállapításához szükséges információk nyújtását 

kérhetjük. 

 

Elszámoltathatósághoz való jog 

 

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse az intézmény adatvédelmi tisztviselőjét. Az 

Intézmény a panaszát kivizsgálja, és tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről. 

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult 

az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni. 

 

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:  
 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 

e-amil cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
 

 

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az 

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
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