
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeihez beérkező Ukrán állampolgárok 

elszállásolása során kezelt személyes és különleges személyes adatok adatkezelési tájékoztatója 

Tisztelt Ukrán vagy Kettős állampolgár! 

Tájékoztatjuk, hogy az Ukrán – Orosz katonai konfliktus miatt hazánkba érkezett Ukrán vagy Kettős 

állampolgárokat a BMSZKI azzal tudja segíteni, hogy ideiglenesen szállást, ellátást biztosít a 

számukra.  A BMSZKI a szállásnyújtás, élelmezés, szociális segítségnyújtás során az Önök által közölt 

személye és különleges személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. 

általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) személyes adatok védelméről szóló 

szabályai szerint kezeli. Az adatkezelésről az alábbiakban tájékoztatjuk. 

  Adatkezelő  Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)  

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

Adatkezelő Képviselője: Zakar Gergely Igazgató 

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@bmszki.hu  

Az adatkezelés 

helye  

A BMSZKI székhelye: Budapest, 1134 Budapest, XIII. kerület, Dózsa György út 152., és 

a szállást biztosító ellátási egységek 

Az adatkezelés célja A háborús konfliktus során a BMSZKI intézményeibe 2022. február 24-től befogadott 

szállás nélküli Ukrán vagy Kettős állampolgárok alapfokú nyilvántartásának vezetése és 

az adatkezelés célja: a azonnali szociális segítségnyújtás, szállásnyújtás, a szociális 

biztonság és szociális védelem biztosítása, az egészségügyi ellátás feltételének 

ellenőrzése, az egészségügyi alapellátás biztosításának megszervezése, az 

egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem. Az adatkezelés csak az adatkezelés 

céljához szükséges mértékű.  

Az adatkezelés 

jogalapja:  

Az adatkezelő a személyes adatokat és a különleges személyes adatokat a GDPR 6. 

cikk. (1) d) pontja, azaz az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont szerint, 

mert az adatkezelés közérdekű feladat végzése során történik. Illetve a 9. cikk b) és c) 

e) és h) pontja,  

Az adatok forrása A szociális segítségnyújtásra szoruló Ukrán vagy Kettős állampolgárok önkéntes 

adatszolgáltatása 

A kezelt adatok 

köre: 

a) természetes személyazonosító adatok, (Pl: név, szül. adatok, azonosítók) 

b) lakcím, esetleg telefonszám 

Az adatokhoz való 

hozzáférés, 

adatbiztonság:  

A szociális segítségnyújtásra szoruló személy személyes adatát és különleges 

személyes adatait tartalmazó nyilvántartás biztonságos tárolásáról és őrzéséről a 

BMSZKI. kiemelten gondoskodik.   

Az adatokat kizárólag a BMSZKI erre jogosultsággal rendelkező munkatársai és az arra 

kijelölt Önkéntesek kezelik.   

Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő 

jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a 

megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen. 

Adatkezelési 

műveletek: 

A személyes és különleges adatokat tartalmazó nyilvántartás, számítógépes 

adatfeldolgozás, tárolás. 

Adattovábbítás: A BMSZKI a személyes adatokat és különleges adatokat harmadik fél számára 

statisztikai céllal összesíti és az anonimizálást követően a statisztikai adatokat 

továbbadhatja, azonban a megismert személyes és különleges személyes adatokat nem 

hozza nyilvánosságra. 

Adatkezelés 

időtartama: 

Az Ukrán vagy Kettős állampolgárok személyes adatait a BMSZKI a szociális 

segítségnyújtást követően a háborús helyzet befejeződéséig, legkésőbb 1 évig tárolja az 

Ukrán vagy Kettős állampolgárok eltünése esetén a családok, személyek egyesítése, 

megkereshetősége miatt, illetve a személyes adatok alapján készült statisztikai adatokat 

a pénzügyi elszámolást alátámasztása céljából, a háború statisztikai adatainak 

feldoglgozása céljából 5 évig kezeli. Az adatkezelés ideje alatt az Ukrán vagy Kettős 

állampolgár adatait töröljük, ha törlési kérelmet nyújt be.  

Jogérvényesítés: Au Ukrán állampolgár az adatainak a törlését kérheti az adatvédelem@bmszki.hu e-mail címen. 
Vita esetén az Ukrán vagy Kettős állampolgár a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság 
Hatósághoz  posta cím:  1530  Budapest, Pf.: 5. , cím:  1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c, Telefon:     +36 (1) 391-1400,  Fax:  +36 (1) 391-1410,  E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu, 
URL  http://naih.hu  vagy a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordulhat. 
Postacím: 1887 Budapest, Pf. 28., Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25. 
Központi telefonszám: +36-1-354-6000, Telefax: +36-1-354-6057 
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