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Adatkezelési tájékoztató 

a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által  

a „FEBRUÁR3” kutatás kérdőíves adatfelvétele során kezelt személyes adatokról 

Frissítve: 2023. január 20 

Köszönjük, hogy részt vesz a Menhely Alapítvány és a „Február Harmadika” munkacsoport 

Szociológiai kutatásának keretén belül a BMSZKI-nak és az ország hajléktalanellátó szervezeteinek 

közös, éves kérdőíves adatfelvételén, melyet a „Február Harmadika” munkacsoport és a BMSZKI 

szervezett. Az adatfelvétel a hajléktalan emberek körében történik. 

A felmérés célja, hogy lássuk, miként változott meg az intézményeket használók köre, milyen a hajléktalan 

emberek aktuális jövedelmi helyzete, egészségi állapota, és mennyire rendelkeznek a mindennapi élethez 

szükséges kapcsolatokkal. A BMSZKI az Intézményeiben élő hajléktalanok körében az ellátás minőségének a 

javítása érdekében a szolgáltatásokkal kapcsolatos további kérdésekkel egészítették ki az országos 

felmérést, mely kérdésekre adott válaszokat kizárólag csak BMSZKI használ fel. 

Adatainak kezelése „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, 

a továbbiakban: GDPR)”, valamint „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.)” alapján történik.  

Az adatai kezelésével kapcsolatos fogalommeghatározásokat és a részletes szabályokat az Adatvédelmi 

Szabályzatunk tartalmazza. A BMSZKI, mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatot 

érintő tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a honlapunkon megtalálható BMSZKI 

Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak és a hatályos jogszabályi elvárásoknak.  

Jelen adatkezelési tájékoztató a helyben szokásos módon került kihirdetésre, valamint letölthető a 

www.bmszki.hu/adatvedelem oldalról. 

Kérjük, olvassa el ezeket figyelmesen, és ha további kérdése van, forduljon bizalommal az adatfelvevő 

kollégáinkhoz! 

Az adatfelvételben történő közreműködés teljes egészében önkéntesen történik, és az adatok 

anonimizálásra kerülnek. 

A kutatáshoz szükséges adatfelvétel során:  

Adatkezelő 1.: a Menhely Alapítvány (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3., nyilvántartó bíróság: 

Fővárosi Törvényszék, képviseli: Aknai Zoltán igazgató, kapcsolattartási e-mailcím: 

modszertan@menhely.hu kapcsolattartási telefonszám: +36 20 9345821)  

A Menhely alapítvány 2022. évi Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a FEBRUÁR3 adatfelvétel során 

kezelt személyes adatokról letölthető a www.bmszki.hu/adatvedelem oldalról. 

Adatkezelő 2. :  Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) 

Címe: Budapest, 1134 Budapest, XIII. kerület, Dózsa György út 152. 

Adatkezelő Képviselője:  Zakar Gergely Igazgató e-mail címe: titkarsag@bmszki.hu telefon: +36 1 2389501 

BMSZKI Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152., e-mail címe: 

adatvedelem@bmszki.hu, Neve: Ritterné dr. Nagy Edit 

Az adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatos kérdéseivel az adatvédelmi tisztviselőnkhöz is fordulhat. 

A Menhely Alapítvány és a BMSZKI közös adatkezelők. 

Adatfeldolgozó a Google LLC-t, az adatrögzítés során a “google forms” online felületét használjuk. 

 

Ha Ön adatot szeretne szolgáltatni a kutatáshoz, és a BMSZKI munkatársának a segítségét kéri a felvételi 

adatlap kitöltésében és a “google forms” online felületre való felrögzítéshez, továbbításhoz, akkor az 

adatfelvétel előtt olvassa el az alábbi rövidített tájékoztatót is.  

Jelen adatkezelési tájékoztató célja: 

Ezt a tájékoztatót azért készítettük, hogy Ön, mint a FEBRUÁR3 adatfelvételben részt vevő személy 

megismerhessen minden fontos információt, ami a BMSZKI (Adatkezelő 2.) munkatársának megadott 

személyes adatainak a kezelésével kapcsolatos. A tájékoztatóban leírjuk, hogy milyen célból, milyen 

jogalapon és hogyan kezeljük az adatait, kinek, milyen adatát, milyen okból továbbítjuk. Arról is 

tájékoztatjuk, hogy a nekünk átadott adataival kapcsolatban milyen jogai vannak, és azokat hogyan tudja 

érvényesíteni.  

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a 

weboldalon. 

https://www.bmszki.hu/sites/default/files/fajlok/node-341/Adatv%C3%A9delmi_szab%C3%A1lyzat_2021-05-31.pdf
https://www.bmszki.hu/sites/default/files/fajlok/node-341/Adatv%C3%A9delmi_szab%C3%A1lyzat_2021-05-31.pdf
http://www.bmszki.hu/adatvedelem
http://www.bmszki.hu/adatvedelem
mailto:titkarsag@bmszki.hu
mailto:adatvedelem@bmszki.hu
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Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelés célja, hogy ha Ön részt kíván venni a felmérésben és nincs lehetősége közvetlenül kitölteni a 

kérdőívet, a BMSZKI munkatársai segítséget nyújtsanak Önnek abban, hogy a felmérés kérdéseire adott 

válaszai rögzítésre kerüljenek és az online felületen rögzítésre kerülhessen, az adatkezelési tájékoztató 

megismerése és az adatkezelési tájékoztató elfogadásáról szóló nyilatkozatát követően.  

Az adatkezelés további célja az adatfelvétel tényének dokumentálása, a BMSZKI Intézményeiben felvett 

kérdőívek alapján, további összehasonlító elemzések, kutatások végzése az ellátottak hajléktalanságból való 

kitörésének kérdéskörében. Az anonimizált és álnevesített adatokból származó kutatási eredmények, 

összehasonlító elemzések felhasználása a segítő szakmai munka fejlesztése céljából. Az elemzésekből 

leszűrhető megállapítások publikálása.  

Az adatkezelési hozzájárulások kezelése, nyilvántartása az adatkezelés jogszerűségének igazolása céljából.  

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR. 6. cikk (1) bek a) pontja szerinti hozzájárulása. Gondnokság alatt álló 

személyek esetén a gondnok hozzájáruló nyilatkozata.  

Az Ön kifejezett kérelme, hozzájárulása a személyes adatok különleges kategóriájának kezelésére (pl: 

egészségügyi adatok) a GDPR. 9. cikk (2) bek a) pontja.  

A hozzájárulás/kifejezett hozzájárulás minden esetben önkéntes, határozott és tájékozott, amelyet a jelen 

adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adhat meg. A BMSZKI (Adatkezelő 2.) birtokába került 

adatokat kizárólag az Adatkezelő 1 és 2. - nek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok 

megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat 

tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.  

Az adatkezelés helye, módja 

A BMSZKI adatkezelése az adatfelvétel helyszínein, a BMSZKI telephelyein működő ellátási egységekben 

illetve a székhelyen történik az adatkezelésről történő tájékoztatás és az adatkezeléshez való hozzájárulása 

után:  

1) Technikai segítséget nyújtunk az elektronikus kérdőív kitöltésében, ha Ön rendelkezik a Menhely 

alapítványi kóddal és önállóan kívánja rögzíteni a kérdőívre adott válaszokat és abban elakadna.   

A tájékoztatás / segítségnyújtás, adatkezelés szóban, írásban is adható. 

2) Ha Ön előzetes regisztrációval nem rendelkező adatszolgáltató, a regisztrációban, és a papír alapú 

kérdőív kitöltésében, értelmezésében tudunk segítséget nyújtani.  

Az adatfelvétel, állapotfelvétel, adatkezelés szóban történik. 

3) A BMSZKI munkatársa az ellátási egységben az Adatkezelő 1. hozzájáruló nyilatkozatait és a papíron 

felvett kérdőíveket összegyűjti, zárt szekrényben a rögzítésig őrzi. 

4) Az Ön által önkéntesen megadott adatok rögzítése a “google forms” online felületén történik.  

Az elküldést követően az adatrögzítést végzők a továbbiakban nem férnek hozzá a rögzített adatokhoz.  

5) Az adatfelvétel ténye - statisztikai nyilvántartásba kerül rögzítésre, elektronikus formában.  

6) Az Adatkezelő 1. és a BMSZKI (Adatkezelő 2) által kiadott hozzájáruló nyilatkozatokat és a kitöltött papír 

alapú kérdőíveket - az informatikai felületre való felrögzítést követően - zárt borítékban a BMSZKI 

székhelyén az arra kijelölt munkatárs gyűjti össze az intézmény ellátási egységeiből és a külső 

adatfelvevőktől, zárt szekrényben őrzi.  

7) Az Adatkezelő 1. munkatársa a BMSZKI arra kijelölt helyiségében átveszi a kitöltött papír alapú 

kérdőíveket és elviszi megsemmisítésre. 

8) Az Adatkezelő 1. munkatársa a BMSZKI (Adatkezelő 2.) arra kijelölt helységében átveszi az 

adatszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozatait és gondoskodik a nyilvántartásába való rögzítéséről, 

tárolásáról, őrzéséről, majd a megsemmisítéséről.  

9) az Adatkezelő 1. a BMSZKI (Adatkezelő 2.) Intézményeiben felrögzített adatokból összeállított adatbázis 

tartalmát titkosítja – álnevesíti. Az ily módon anonimizált adatbázist a felmérésben résztvevő 

szervezetek rendelkezésére bocsátja további kutatási célra.  

10) Az Anonimizált – álnevesített adatbázist a Február 3 munkacsoport kutatási célra harmadik 

személynek, szervezetnek átadhatja.  

11) Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatok közös listán való kezelése – a hozzájáruló nyilatkozatokat az 

Adatkezelő2 munkatársai összegyűjtik és továbbítják az adatvédelmi tisztviselőhöz, aki elzárt 

szekrényben tárolja, a jogi igény érvényesítése céljából felhasználhatja, szükség esetén a jogalap 

megjelölését követően fenntartónak, hatóságoknak és bíróságnak továbbíthatja. 
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Az adatkezelés időtartama 

- Az adatkezelés a kérdőív felvétele, és az elektronikus felületre „Google forms” felületre való feltöltését 

követően, a cél megvalósulásáig tart,  az anonimizált adatbázis létrehozását követő 90 napig. 

- A papír alapú kérdőíveken rögzített személyes adatok, különleges kategóriájú személyes adatok az 

anonimizált adatbázisba való rögzítés után megsemmisítésre kerül. 

- Az Adatkezelő 2. – BMSZKI, (Adatkezelő2) az Ön/gondnoka személyes adatok kezeléséhez való 

hozzájárulását Ön/gondnoka visszavonja, akkor az Adatkezelő2 a nyilvántartásából tőrli az adatokat, a 

hozzájárulást megsemmisíti. Azonban ez a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

- A kutatási anyagból a hozzájárulásának a visszavonása esetén sem törölhetőek az Ön válaszai, ha azok a 

“google forms” online felületre feltöltésre kerültek, mert az adatok anonimizálásra kerültek.  

Az adatokhoz való hozzáférés, az adattovábbítás  

- Személyes adataihoz és különleges személyes adataihoz csak az Adatkezelő 2 - BMSZKI 

adatfelvétellel megbízott munkatársa férhet hozzá, viszi fel a “google forms” online felületre. 

- Az Adatkezelő 1-  Menhely Alapítvánnyal való kapcsolattartással megbízott munkatársa veszi át a 

zárt borítékban a „FEBRUÁR3” felmérés kitöltött papír alapú kérdőíveit megsemmisítés céljából.  

- A “google forms” online felületre feltöltött személyes adatait tartalmazó adatbázis titkosítás- 

álnevesítést követően elveszíti a személyes adat jellegét. A személytelen adatbázist az Adatkezelő 1. 

( Menhely Alapítvány)  átadja az Adatkezelő 2.-nek. 

- Személyes adataihoz és különleges személyes adataihoz a BMSZKI nyilvántartásában csak az arra 

kijelöl személy fér hozzá. 

- Az Ön felhatalmazása nélkül az Adatkezelő 1. –n ( Menhely Alapítvány) kívül, harmadik személynek 

az Ön személyes adatait tartalmazó nyilvántartás adatait nem továbbítjuk. 

 

A kezelt adatok köre 

Az Ön által megadott alábbi személyes és különleges adatok körét kezeljük: nevének kezdőbetűi és 

esetleges előtagja, neme, születési ideje, amennyiben megadja, úgy a telefonszáma (ennek megadása 

választható), a település, ahol a kérdőívet kitöltötte lakhatással, szociális helyzettel, életmóddal és 

életkörülményekkel kapcsolatos adatok, etnikai származással és egészségügyi állapottal kapcsolatos 

különleges adatok. A BMSZKI nyilvántartásába az adatközlő monogramja és születési ideje kerül 

berögzítésre. Gondnokság alatt álló ügyfelek esetén a gondnok nevét, a gondnokság fajtáját, és a 

gondnokkirendelő határozat számát kezeljük.  

 

Az adatok védelme 

Az Adatkezelő minden olyan műszaki szervezési intézkedést megtesz, amellyel megóvja a személyes 

adatokat a véletlen elvesztéstől, sérüléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra 

hozataltól, módosítástól, vagy megsemmisítéstől.  

Az anonimizálás és álnevesítést követően az adatszolgáltatók személyét nem lehet visszafejteni. 

Az álnevesítés azt jelenti, hogy a személyes adatokat olyan módon kezeljük, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat Önre 

vonatkozik, az ilyen további információt külön tároljuk, és technikai és szervezési intézkedések megtételével 

biztosítjuk, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 

lehessen kapcsolni.  

Az álnevesítés módja : az Ön monogramjából és a születési dátumából egyéni azonosító számot képzése, és a 

továbbiakban csak ez az azonosító jelenik meg az adatbázisban, így az Ön azonosíthatósága kizárt, a 

kérdőívvel felvett adatok az adatbázisba való felvitelt követően (az azonosíthatatlanság miatt) nem 

minősülnek személyes adatnak. 

A BMSZKI munkatársai által felvett kérdőívek fizikai védelmét biztosítjuk, zárt szekrényben őrizzük a “google 

forms” online felületre való feltöltésig, majd az Adatkezelő 1-nek (Menhely Alapítványnak) zárt borítékokban 

átadjuk megsemmisítésre.  

 

Az Ön személyes adataihoz kapcsolódó jogai az adatkezelés során 

1. Joga van az előzetes tájékozódáshoz 
Ön (adatközlő) jogosult arra, hogy a FEBRUÁR3 kutatás adatfelvétele során az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 

információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztassuk az Adatkezelő és képviselője kilétéről és 

elérhetőségeiről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint 

az adatkezelés jogalapjáról, a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik –, illetve a címzettek 

kategóriáiról, ha van ilyen; adott esetben annak tényéről, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat. 

 



4. old  

 

2. Joga van a részletes tájékoztatás kéréséhez  
Ha egy konkrét kérdése van az adatai kezelésével kapcsolatban, azt írásban felteheti. 

Az írásbeli megkeresésre az adatkezelő legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben 

köteles válaszolni. 

3. Joga van az adatainak a helyesbítéséhez  
A személyes adatok módosítására az adatfelvétel során van lehetősége, utána nem, mivel a BMSZKI adatbázisában nem 

kereshető vissza az adatszolgáltató személye, a kérdőívek anonim módon kerülnek rögzítésre a google forms felületén, 

ekkor már nem visszakereshetőek.  

4. Joga van a tájékoztatáshoz ha magas kockázatú adatvédelmi incidens történt 
Amennyiben az Adatkezelőknél magas kockázatú adatvédelmi incidens történik, az adatkezelés során harmadik személy 

jogosulatlanul jut hozzá Ön személyes, illetve különleges adataihoz, a papír alapú kérdőív kitöltése és a 

megsemmisítésre átadás között, akkor arról az Adatkezelő haladéktalanul értesíti Önt.  

Jogorvoslati lehetőségek 

Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulás lehetősége: 
Ön írásban panasszal élhet a Közös Adatkezelők jogszerűtlen adatkezelése miatt az  

- Adatkezelő 1. –Menhely Alapítvány felé, (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.,) képviseli: Aknai Zoltán 

igazgató, kapcsolattartási e-mailcím: modszertan@menhely.hu kapcsolattartási telefonszám: +36 20 9345821). 

- Adatkezelő 2. - a BMSZKI Igazgatója felé, (1134, Budapest, Dózsa Gy. út 154) aki a panaszt az adatvédelmi tisztviselő 

felé továbbítja kivizsgálásra. Az érintett közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő részére is elküldheti a panaszát levélben - 

az adatvedelem@bmszki.hu e-mail címre. Az Adatkezelő 2. adatvédelmi tisztviselője a hozzá panasszal forduló érintett 

ügyét kivizsgálja, megteszi a szükséges intézkedéseket, és erről tájékoztatja az érintettet.  

Hatósági jogorvoslathoz való jog: 
Az előzőekben felsorolt jogok megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (A 

Hatóság elérhetőségei: cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c, postacím: 1530 , Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 

(1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu.) vizsgálat kezdeményezhető. Az Ön megítélése szerinti jogsértés (a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, magyar vagy európai uniós jogszabályban előírások megsértése esetén kérheti 

a Hatóságnál az adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását. 

Bírósági jogorvoslathoz való jog: 
Ön a személyes adatok kezelésére vonatkozó, magyar vagy európai uniós jogszabályban, vagy meghatározott előírások 

Adatkezelő általi megsértésével szemben a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken bírósági 

jogorvoslattal élhet. Ön a jogszabályban vagy a Adatkezelő 1 vagy Adatkezelő 2 Adatvédelmi Szabályzatában foglalt 

adatvédelmi jogok megsértése miatt a Fővárosi Törvényszéknél terjeszthető elő kereset. Annak tényét, hogy az 

adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, magyar vagy európai uniós jogszabályban meghatározott 

előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. 

Budapest, 2022. november 14.  

 Zakar Gergely 

 igazgató  
Melléklet:  

1. sz. melléklet KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSRÓL NYILATKOZAT a „FEBRUÁR3” adatfelvétel során történő személyes 

adat és különleges kategóriájú személyes adatok kezeléséhez (2. oldal)  

2. sz. melléklet  Egyedi KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSRÓL NYILATKOZAT a „FEBRUÁR3” adatfelvétel során történő 

személyes adat és különleges kategóriájú személyes adatok kezeléséhez 



5. old  

1. sz. melléklet 

KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  

a személyes adat és különleges kategóriájú személyes adatok kezeléséhez,  

a BMSZKI speciális adatsorával kiegészített „FEBRUÁR3” szociológiai kutatás kérdőíves 

adatfelvételekor.  

1.oldal 

Alulírott ( a továbbiakban ügyfél ) jelen nyilatkozat aláírásával az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulásomat adom,   

továbbá a (GDPR) 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti KIFEJEZETT hozzájárulásomat adom, hogy a 

BMSZKI munkatársa a fenti kategóriákba tartozó személyes adataimat megismerje, kezelje, rögzítse a 

FEBRUÁR3 kutatás kérdőívén, majd azt felvigye az online felületre, továbbítsa, a papír alapú kérdőívet 

megsemmisítés céljából az Adatkezelő 1. részére átadja.  

A kutatás adatbázisában kezelt anonim adataimat a BMSZKI kutatási célra felhasználhatja és az abból 

levonható következtetéseket publikálhatja, az adatszolgáltatás tényét a BMSZKI a nyilvántartásába 

felvezetheti.  

Kijelentem továbbá, hogy az adataim, a különleges kategóriájú személyes adataim kezeléséről és az 

adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról a megfelelő tájékoztatást megkaptam, az Adatkezelők adatkezelési 

tájékoztatóit elolvastam! 

Kijelentem, hogy a FEBRUÁR3 kérdőíves felmérés adatfelvétele során az adatszolgáltatásom, az 

adatkezeléshez való hozzájárulásom és a különleges kategóriájú személyes adatok tekintetében a 

kifejezett hozzájárulásom - a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, (Adatkezelő 2.) felé 

– önkéntes, külső befolyástól mentes, azt a GDPR szerinti jogaimat ismerve, az Infotv.5. § (1) bekezdés a) 

pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a FEBRUÁR3 kérdőíves felmérés adatkezelési 

tájékoztatója és az általános adatkezelési tájékoztató ismeretében teszem. 

Hozzájárulok, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatomon feltüntetett személyes adataimat táblázatos 

formában közös listán kezelje. 

 

Adatfelvétel helyszíne: ………………..…………………………Adatfelvétel időpontja: ………………..….. 

Sorsz Adatszolgáltató neve (olvasható) Születési helye, ideje Aláírása 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    



6. old  

Sorsz Adatszolgáltató neve (olvasható) Születési helye, ideje Aláírása 

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

51    

52    

53    

54    

55    

56    

57    

58    

59    

60    

 



7. old  

2. sz. melléklet 

EGYEDI  

KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  

a személyes adat és különleges kategóriájú személyes adatok kezeléséhez,  

a BMSZKI speciális adatsorával kiegészített „FEBRUÁR3” szociológiai kutatás kérdőíves 

adatfelvételekor.  

 

Alulírott (név, születési idő): ……………………………………………… 

gondnokság fajtája:  részlegesen korlátozó  / teljesen korlátozó 1 

gondnok kirendelő határozat száma: ………………… 

 

Gondnokolt ügyfél neve:………………………………………………………………… 

születési helye, időpontja: ……………………………………………………….. 

 

( a továbbiakban ügyfél és /vagy a gondnoka ) jelen nyilatkozat aláírásával az  Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulásomat adom,  

továbbá a (GDPR) 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a 

BMSZKI munkatársa a gondnokoltam fenti kategóriákba tartozó személyes adatait megismerje, kezelje, 

rögzítse a FEBRUÁR3 kutatás kérdőívén, majd azt felvigye az online felületre továbbítsa, a papír alapú 

kérdőívet megsemmisítés céljából az Adatkezelő 1. részére átadja.  

A kutatás adatbázisában kezelt anonim adatokat a BMSZKI kutatási célra használhatja és az abból levonható 

következtetéseket publikálhatja, az adatszolgáltatás tényét a BMSZKI a nyilvántartásába felvezetheti.  

Kijelentem továbbá, hogy a gondnokoltam adatait, a különleges személyes adatai kezeléséről és az 

adatkezeléssel kapcsolatos jogairól a megfelelő tájékoztatást megkaptam, az Adatkezelők adatkezelési 

tájékoztatóit elolvastam. 

Kijelentem, hogy a FEBRUÁR3 kérdőíves felmérés adatfelvétele során a gondnokoltam adatszolgáltatása, 

- a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, (Adatkezelő2.) felé – önkéntes, külső 

befolyástól mentes.  

A gondnokoltam érdekeit figyelembe véve az adatkezeléshez való hozzájárulásomat és a gondnokoltam 

különleges kategóriájú személyes adatai tekintetében kifejezett hozzájárulásomat a GDPR szerinti jogainkat 

megismerve, az Infotv.5. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján és a 

FEBRUÁR3 kérdőíves felmérés adatkezelési tájékoztatója, és az általános adatkezelési tájékoztató 

ismeretében teszem. 

Mint az Ügyfél törvényes képviselője, jelen nyilatkozaton a személyes adataimat önként szolgáltattam a 

nyilatkozat hitelesítése és a hozzájárulás megadása céljából, annak kezeléséhez hozzájárulok jelen 

nyilatkozat célhoz kötött felhasználása során. Tudomásom van arról, hogy az Adatkezelő2 a hozzájáruló 

nyilatkozattal megegyező ideig tárolja, majd tőrli az adataimat is a BMSZKI. A BMSZKI adatkezelési 

tájékoztatóját megismertem. 

 

Kelt: Budapest, ........év ......hó ....nap    

 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 

Ügyfél  Törvényes képviselő/gondnok 

 

 

 

                                                           
1 A megfelelő aláhúzandó, vagy bekarikázandó  

 


