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A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett, hogy az 
adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa. Célja, hogy a személyes adatok 
pontos és biztonságos, valamint a vonatkozó nemzeti (különösen Info tv.) és európai uniós 
szabályoknak (különösen a GDPR) megfelelő kezelését biztosítsa. 
 
Adatkezelő adatai, elérhetősége:  

Adatkezelő megnevezése: Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 
Székhelye:   7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 58-68. 
Telefon és fax:  +36 82 410 582., +36 82 410 582 
E-mail címe:   adatvedelem@kaposvarigesz.hu 
weboldal:   www.kaposvarigesz.hu  
Adatvédelmi tisztviselő: EQA Kft. 

 
1. Az adatkezelés célja 

A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság étkezés igénybevételéhez szükséges térítési díj, 
kedvezményre történő jogosultság megállapítása; illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 
történő megfelelés érdekében kezeli. 
 

2. A kezelt adatok köre 
 
Kedvezményre nem jogosult igénylő esetében:  

- gyermek: neve, születési helye, születési ideje, lakcíme, 
- Szülő/törvényes képviselő: neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. 

Kedvezményre jogosult igénylő esetében: 
- gyermek: neve, anyja neve, intézmény neve (ahol tanul), osztálya, születési helye, születési 

ideje, 
- szülő/törvényes képviselő: neve, születési neve, anyja neve, születési helye, születési ideje, 

lakcíme,  
- szülő/törvényes képviselő telefonszáma, és e-mail címe. 

Speciális ellátást igénylő érintett esetében az igénylést alátámasztó és igazoló dokumentumok. 
 

3. A kezelt adatok jogalapja 
Az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítése alapján, valamint a szülő/törvényes képviselő 
telefonszáma, és e-mail címe esetén jogos érdekből kezeli adatait. 
 

4. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei 
Amennyiben nem adja meg az adatokat, akkor nem lehetséges térítési díj, kedvezményre történő 
jogosultság megállapítása, ennek hiányában pedig a kedvezményes étkeztetés igénybevétele. 
 

5. A kezelt adatok megőrzési ideje 
Az igénybevétel megszűnését követő 10 év. 
 
Kapcsolattartási célú adatkezelés esetében jogos érdekből történik az adatkezelés. Ez ellen bármikor 
tiltakozhat az Adatkezelőnél, vagy az Adatvédelmi Tisztviselőnél. 
 

6. Adattovábbítás 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság speciális ellátást igénylő érintett esetében az igénylést 
alátámasztó és igazoló dokumentumokat az étkezést biztosító szolgáltató felé továbbíthatja. 
 
 

7. Adatfeldolgozó 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság adatfeldolgozót az informatikai rendszer karbantartására 
vesz igénybe.  

mailto:adatvedelem@kaposvarigesz.hu
http://www.kaposvarigesz.hu/
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8. Adatbiztonság 

 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság megteszi a szükséges technikai és szervezési 
intézkedéseket, annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes 
folyamata során. 
A személyes adatok kezeléséhez az informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a 
kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és 
hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a 
jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, 
megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférés ellen. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával 
korlátozza. Az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.  
Az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött 
körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre 
szükségük van.  
Nyilvántartja és szükséges esetben a hatóság felé bejelenti az esetleges adatvédelmi incidenseket, 
feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett 
intézkedéseket.  
 
9. Az Érintett jogai és érvényesítésük feltételei 
 
Ön bármikor kérheti adatai helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá kérhet az adatkezelésről 
teljeskörű konkrét tájékoztatást. Kérheti, hogy a jogszabályoknak megfelelően személyes adatait 
tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatait egy másik 
adatkezelőnek továbbítsuk.  
 
Ezeket a kéréseket 1 hónapon belül teljesítjük. Az adatvédelem részletes szabályozását 
az Ön jogainak részletes tartalmát és érvényesítésük részletes feltételeit az adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzat tartalmazza. 
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság általi személyes adatainak 
kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabály, így különösen a GDPR 
rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) 
panaszt benyújtani.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
Honlap: http://naih.hu/ 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36-1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak 
kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait. A bírósági eljárásról további információkat a 
http://birosag.hu/torvenyszekek honlapon tudhat meg. 

http://birosag.hu/torvenyszekek

