
Adatbázis neve

Adatbázi

s 

formátu

ma

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés 

időtartama
Érintettek köre Adatok forrása

Feldolgozott 

adatok fajtái

Adatokhoz 

történő 

hozzáférés 

módja

1.
Ecostat - Kötelezettség 

vállalás modul
SQL

Szerződés és megrendelés 

nyilvántartás adatainak kezelése

Megkötött 

szerződések és 

megrendelések 

igények. Jóváhagyott 

intézményi 

költségvetés.

Szerződések és 

megrendelések 

adatai

Jogosultság 

alapján

2. Ecostat - Pénzügy modul SQL Pénzügyi és számla adatok kezelése
Kiállított és beérkező 

számlák

Beérkező és 

kimenő számlák 

adatai.

Jogosultság 

alapján

3.
Ecostat - Tárgyi eszköz 

modul
SQL

Tárgyi eszköz nyilvántartás 

adatainak kezelése

Intézménnyel, tárgyi eszköz 

állományváltozással kapcsolatban álló 

természetes és jogi személyek.

Tárgyi eszköz 

állományváltozás 

bizonylatai.

Tárgyi eszközök 

állományváltozás 

adatai.

Jogosultság 

alapján

4. Ecostat - Raktár modul SQL
Készlet nyilvántartás adatainak 

kezelése

Intézménnyel,  készlet 

állományváltozással kapcsolatban álló 

természetes és jogi személyek.

Készletek 

állományváltozás 

bizonylatai.

Anyagok 

állományváltozásá

val kapcsolatos 

adatok. 

Jogosultság 

alapján

5. Ecostat - Főkönyv modul SQL Számviteli adatok kezelése

Intézménnyel szerződés / megrendelés 

alapján kapcsolatban álló természetes és 

jogi személyek.

Bank, pénztár, egyéb 

jogszabályokon 

alapuló rendező 

tételek bizonylatai.

Bank, pénztár és 

belső bizonylatok 

adatai.

Jogosultság 

alapján

2011. évi CXII. Törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról II./ 6. A Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona által kezelt adatbázisok, illetve 

nyilvátnartások leíró adatai

2011. évi CXCV. Törvény az 

államháztartásról, 2000. évi C. 

törvény a számvitelről, 4/2013. 

(I.11.) Kormány  rendelet  az 

államháztartási számvitelről, 

CXXVII. Törvény az általános 

forgalmi adóról, 2015. évi 

CXLIII. törvény a 

közbeszerzésekről

Folyamatos (8 év 

bizonylati 

megőrzés)

Intézménnyel szerződés / megrendelés 

alapján kapcsolatban álló természetes és 

jogi személyek.
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6.
Ecostat - Gondozási díj 

modul
SQL

Intézményi lakók ellátás adatainak 

kezelése

1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális 

ellátásokról, 1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai 

feladatairól és működésük 

feltételeiről, 29/1993. II. 17. 

Kormány rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális 

elátások térítési díjáról,

Intézményi ellátottak és törvényes, illetve 

meghatalmazott képviselőik.

Ellátottak (törv-

képviselők, 

meghatalmazottak) 

személyi  

dokumentációs 

nyilvántartása.

Ellátottak létszám 

adatai, térítési díj 

megállapításhoz 

szükséges adatok. 

Jogosultság 

alapján

7.
Ecostat - Letéti pénztár 

modul
SQL

Intézményi lakók vagyon adatainak 

kezelése

1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális 

ellátásokról

Intézményi ellátottak és törvényes, illetve 

meghatalmazott képviselőik.

Ellátottak, törvényes 

képviselőik, 

meghatalmazottak 

letéti pénzmozgások 

és tárgyletét 

mozgások 

bizonylatai. 

Letéti pénztárak és 

bankszámlák 

bizonylatai.

Jogosultság 

alapján

8.
Orgware Kft. JdolBer HR 

és bérügyviteli rendszer

Oracle 11g 

SQL az 

intézmény 

saját 

szerverén 

tárolva

Az intézmény HR adat-

nyilvántartás és jogszabályi 

kötelezettségeknek történő 

megfelelés 

9. KIRA SQL Központi illetményszámfejtés

Jogosultság 

alapján

2012. évi I. törvény a munka 

törvénykönyvéről,

 1992. évi XXXIII. Törvény a 

közalkalmazottak jogállásáról,

1995. évi CXVII. Törvény a 

személyi jövedelemadóról, 

1997. évi LXXX. Törvény a 

társadalombiztosítás ellátásaira 

és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről

50 év
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai 

Idősek Otthona munkavállalói.

Az intézmény 

munkavállalói álta 

bemutatott és 

intézményi jogviszony 

során keletkező 

személyes 

dokumentumok, 

bizonylatok.

Munkavállaló 

személyes adatai, 

kinevezéshez, 

illetményszámfejté

shez, 

adóelszámoláshoz, 

TB-juttatások 

elszámolásához 

szükséges adatok, 

bizonylatok.

Folyamatos (8 év 

bizonylati 

megőrzés)
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10.
OÉpSoft 

gyógyszerprogram
SQL

Ellátottak, várakozók, személyi, 

egészségügyi, gondozási adatainak 

kezelése. 

1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális 

ellátásokról,

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük 

feltételeiről,

1997. évi LXXXIII. törvény a 

kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól,

1997. évi CLIV. törvény az 

egészségügyről,

2011. évi CXCV. törvény az 

államháztartásról,

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM 

rendelet az emberi felhasználásra 

kerülő gyógyszerek rendeléséről 

és kiadásáról

50 évig

Az intézménnyel jelenleg jogviszonyban 

álló ellátottak, hozzátartozók, törvényes 

képviselők, valamint az elhunytak.

Személyes és 

egészségügyi, 

gondozási 

dokumentumok , 

bizonylatok.

Az ellátottak 

egészségügyi és 

személyes 

adatainak 

dokumentumai, 

bizonylatai.

Jogosultság 

alapján

Adatvédelmi 

incidens: 

Adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások: Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Hosszú Károly, iroda@annesclayton.hu

Nem volt.
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