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Adatkezelési tájékoztató ellátást igénylők számára 
 
Az Újbudai Szociális Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény; cím: 1119 Budapest, Keveháza u. 6.; 
intézményvezető: Szepesfalvyné Magassy Márta) a működése során a számára személyes adataikat 
megadó természetes személyek (a továbbiakban Érintettek vagy Ellátottak) adatait kezeli.  
 
Az adatok kezelésével összefüggésben az Intézmény ezúton tájékoztatja az Érintetteket  
- az „Adatnyilvántartásban” részletezett, általa kezelt személyes adatokról,  
- a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint  
- az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.  
 
Az Érintettek az adatszolgáltatása során adott hozzájárulásával elfogadja a jelen Adatkezelési 
tájékoztatóban és az Adatvédelmi politikában foglaltakat, és hozzájárul az azokban meghatározott 
adatkezelésekhez. Adatkezelési gyakorlata során az Intézmény figyelembe veszi a vonatkozó mindenkor 
hatályos jogszabályokat, amelyek az Intézmény Adatvédelmi politikájában tekinthetők meg.  
 
Az adatokat elsődlegesen az Intézmény, az adatok kezelésére az Intézménnyel szerződéses viszonyban 
álló szolgáltatók (Harmadik felek nyilvántartásban és Adatnyilvántartásban rögzítve), illetve az 
Intézmény belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé. A fentieken túl 
az Érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően 
meghatározott esetben, illetve az Érintettek hozzájárulása alapján kerülhet sor. Személyes adatai 
kezeléséről az Érintettek ingyenes tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve – a jogszabályi kivételektől eltekintve – törlését, tiltakozhat azok kezelése ellen. 
 
Az Intézmény, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal 
arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott 
elvárásoknak. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn: 
 
Az Érintett tájékoztatást kérhet az Intézménytől annak elérhetőségein (e-mail: info@uszosz.ujbuda.hu; 
postacím: 1119 Budapest, Keveháza u. 6., telefonszám: +361 203-1327) a személyes adatok kezeléséről; 
ennek során az Intézmény tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, illetve az esetleges adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról 
és címzettjéről. Az Intézmény legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatást ad, amelyet csak 
törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg. 
 
Az Érintettek jogorvoslati igényével, panaszaival a NAIH-hoz fordulhat: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:+36 (1) 391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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