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A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (a továbbiakban: BSZA) mint a nyílt 
örökbefogadásokat elősegítő közhasznú szervezet 
 

- az Alaptörvény VI. cikke, 
 

- a Gyermekek védelméről és a gyámügyi nyilvántartásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.), 

 
- az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint 
 

- az Örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és 
működésük engedélyezéséről szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet 
(Rendelet) 

 
alapján a nyílt örökbefogadást támogató szolgáltatásával összefüggésben az alábbi 
adatvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 
 
 

1. Fejezet 
A Szabályzat célja és hatálya 

 
1.1 A Szabályzat célja, hogy meghatározza a BSZA által történő adatkezelés, 
továbbá a BSZA által vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, 
valamint biztosítsa az adatvédelem jogszabályokban foglalt elveinek és az 
adatbiztonság követelményeinek az érvényesülését, továbbá megakadályozza az 
adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, valamint az adatok jogosulatlan 
megváltoztatását és nyilvánosságra hozatalát. 
 
1.2 A Szabályzat hatálya a BSZA által folytatott minden, a nyílt örökbefogadás 
elősegítésével kapcsolatos tevékenysége során végzett, jogszabály által kötelezően 
előírt adatkezelésre kiterjed. 
 
 

2. Fejezet 
Fogalmak 

 
2.1 A Szabályzat alkalmazása során 
 

• érintett : bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy 
(közvetlenül, vagy közvetve) azonosítható természetes személy, akinek a 
BSZA a nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenysége során, jogszabály által 
meghatározott körben személyes adatát kezeli 

 
• személyes adat : az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az 

érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, 
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 
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kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a 
kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, 
amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

 
• különleges adat : 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a vallásos vagy más 
világnézeti meggyőződésre, a szexuális életre vonatkozó személyes adat 
b) az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó 
személyes adat 

 
• hozzájárulás : az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 

amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez 

 
• adatkezel ő és adatfeldolgozó személye : BSZA 

 
• adatkezelés : az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett 

bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása 

 
• adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 

feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a 
technikai feladatot az adatokon végzik 

 
2.2 Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága: személyes adatot kezelni 
csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
lehet, a céleléréséhez szükséges mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja 
megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell. 
 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az 
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 
 

3. Fejezet 
Az adatkezelés célja és jogalapja 

 
3.1 Az adatkezelés célja : 

a) a válsághelyzetben lévő várandós anya segítése 
b) a nyílt örökbefogadások előmozdítása 
c) az örökbefogadást elősegítő tevékenység nyújtása 
d) az örökbefogadás engedélyezését követően az örökbe fogadó szülőnek, az 

örökbe fogadott gyermeknek és a vér szerinti szülőnek segítséget nyújtó 
szolgáltatások és tanácsadás biztosítása, 

e) az örökbe fogadott gyermek vér szerinti szülőjével való kapcsolatfelvételének 
elősegítése 
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3.2 A célhoz kötöttség elvének megfelelően az érintettre vonatkozó adatkezelést 
meg kell szünteti abban az esetben, ha annak célja az alábbi okok bármelyike miatt 
megszűnt: 

- a megállapodást az érintett felmondja 
- a megállapodást a BSZA felmondja 
- az érintett részére az illetékes gyámhivatal által kiadott jogerős alkalmassági 

határozat lejár 
 
A Gyvt. 135/A.§ (6) bekezdésének megfelelően a megállapodás megszűnése esetén 
az érintett részére az általa benyújtott dokumentumokat vissza kell adni. A 
dokumentumok visszaadása érdekében a BSZA a megállapodás megszűnését 
követő legrövidebb időn, de legfeljebb 8 napon belül intézkedik. 
 
3.3 Az adatkezelés jogalapja : 
a Gyvt. 135/A.§, továbbá az Infotv. 5.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a BSZA által a 
nyílt örökbefogadást támogató tevékenységével kapcsolatos és a jelen Szabályzat 
keretében történő adatkezelés kötelez ő. 
 
A várandós anya, a vérszerinti szülő, a gyermek, továbbá az örökbe fogadó szülő 
egészségi állapotára vonatkozó információk mint különleges adatok az Infotv. 5.§ (2) 
bekezdés c) pontja, továbbá a Gyvt. 135/A.§ (1) bekezdése alapján szintén a 
kötelező adatkezelés körébe tartoznak. 
 
Az alábbi különleges adatok kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulása esetén 
kezelhetőek: 

- faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, vallásos vagy más világnézeti 
meggyőződésre, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

- kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat. 
 
A várandós anya, illetve a vér szerinti szülő alábbi adatai kizárólag önkéntes 
adatszolgáltatás alapján kezelhetőek: 

- vagyoni helyzetére vonatkozó adatok, 
- családi helyzetére vonatkozó adatok 
- a terhesség eltitkolásának tényére, okára vonatkozó adatok. 

 
3.3 A kezelt adatok köre 
A BSZA által kötelezően kezelt adatok köre a Gyvt. 135/A. (1) bekezdése alapján az 
alábbiak: 
 
 
A) a válsághelyzetben lév ő várandós anya, a vér szerinti szül ő 

1. személyazonosító adatai, 
2. egészségi állapotára vonatkozó adatok 

 
 
B) a gyermek 

1. személyazonosító adatai, 
2. egészségi állapotára vonatkozó adatok 
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C) az örökbe fogadni szándékozó személy 
1. személyazonosító adatai, 
2. családi helyzetére vonatkozó adatok, 
3. egészségi állapotára vonatkozó adatok, 
4. vagyoni helyzetére vonatkozó adatok, 
5. Csjt. 47.§ szerinti alkalmasságára vonatkozó adatok, 
6. örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatok 

 
D) az örökbe fogadó szül ő 

1. személyazonosító adatai, 
2. családi helyzetére vonatkozó adatok, 
3. egészségi állapotára vonatkozó adatok, 
4. vagyoni helyzetére vonatkozó adatok 

 
E) törvényes képvisel ők személyes adatai 
(a gyermeké, a válsághelyzetben lévő várandós anyáé, továbbá vér szerinti szülőé) 
 
 

4. Fejezet 
Az adatkezelés szabályai 

 
4.1 Adatbiztonság 
4.1.1 A BSZA mindent megtesz annak érdekében, hogy az Infotv. és az 
adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek 
magánszférájának védelmét, ennek megfelelően gondoskodik az adatok 
biztonságáról. 
 
4.1.2 A BSZA nyílt örökbefogadást támogató szolgáltatásával kapcsolatos minden 
adatkezelés és -tárolás, továbbá a nyilvántartások vezetése a Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 57. I. emeletén található irodában történik, amely iroda több helyiségből 
álló, elkülönített, kizárólag e szolgáltatás végzését biztosító helyszín. Az iroda proxi 
kártyás beléptető rendszere biztosítja az illetéktelen személyek bejutásával szembeni 
védelmet, továbbá az adatok biztonságos tárolását. Az iroda egyik helyisége az 
adminisztratív feladatok végzésére alkalmas berendezéssel van ellátva (önálló 
hálózaton működő számítógépek, zárható iratszekrények, stb.). 
 
4.1.3 A BSZA képviseletében adatkezelést végző személyek kötelesek a megismert 
személyes, illetve különleges adatokat titokként kezelni és megőrizni, azokat 
kizárólag a nyílt örökbefogadási eljárás támogatása céljából, és a jogszabályokban 
meghatározott feltételekkel használhatják fel. 
 
4.1.4 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel, így különösen a 4.1.2 pontban foglalt 
zárt és egyéb iratoktól elkülönített tárolással védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 
 
4.1.4 Az adatkezelés és -feldolgozás kizárólag a nyílt örökbefogadási tevékenység 
támogatásával kapcsolatos tevékenység adminisztrációja és nyilvántartása céljára 
rendszeresített számítógéppel történik. A kezelt adatok tárolásának helye a 
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számítógép merevlemeze, amelynek szoftveres vírusvédelméről folyamatosan 
gondoskodni kell. 
 
4.1.5 A számítógépen tárolt adatokhoz, továbbá a nyílt örökbefogadási 
tevékenységet elősegítő szolgáltatással kapcsolatban vezetett nyilvántartásokhoz 
kizárólag a BSZA alábbi munkatársai jogosultak hozzáférni: 

- Szenczy Katalin felelős szakmai vezető 
- Farkasné Farkas Gyöngyi szolgáltatást végző személy 

 
4.2 Adattovábbítás 
4.2.1 A BSZA a kezelt adatokat kizárólag jogszabály alapján, vagy magyar hatóság, 
hivatal, illetve bíróság felhívására továbbítja belföldön. 
 
4.2.2 A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat - ha törvény 
eltérően nem rendelkezik - a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi 
azonosításra alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint 
kezelheti. A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok - ha 
törvény eltérően nem rendelkezik - csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes 
adatok statisztikai célra történő kezelésének részletes szabályait törvény határozza 
meg. 
 
4.2.3 A BSZA a Gyvt. 135/A.§ és a 141/B.§ szerint, továbbá a Rendelet 12.§-nak 
megfelelően tesz eleget az adatkezelési, az éves, illetve a folyamatos 
adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási kötelezettségének. E feladatok végzéséért 
Szenczy Katalin szakmai vezető a felelős. 
 
4.2.4 A BSZA az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az 
általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás 
jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, 
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
 
 

5. Fejezet 
Az érintettek jogai és kötelezettségei 

 
5.1 Az érintett kérelmezheti a BSZA-nál 

a. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b. személyes adatainak helyesbítését. 

 
5.2 Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 
mely körben kötelező és mely adatok tekintetében alapul hozzájáruláson. 
 
5.3 Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt az információkat tartalmazó 
jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával egyértelműen 
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről (különösen az 
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, etc). A tájékoztatásnak ki kell 
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire 
is. 
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5.4 Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infótv. 21.§-ban 
meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 
 
5.5 A BSZ az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A BSZA 
mint adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés 
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, 
amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából 
származott. 
 
5.6 Az érintett a BSZA által végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos 
jogorvoslati kérdésekben, illetve panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, amelynek elérhetőségei az alábbiak: 

- cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
- telefon: 1/391-1400 
- fax: 1-391-1410 
- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
- web: http://www.naih.hu 

 
5.7 Az érintett a BSZA-nak a nyílt örökbefogadást támogató tevékenységével 
kapcsolatos panaszával az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez 
mint működést engedélyező szervhez fordulhat, amelynek elérhetőségei az alábbiak: 

- cím: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
- telefon: 1/795-1200 
- fax: 1/795-0670 
- e-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
- web: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 

 
 

6. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
6.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Gyermekek védelméről 
és a gyámügyi nyilvántartásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az Örökbefogadást 
elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 
127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet, továbbá az Információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
 
6.2 A jelen Szabályzat 2013. május 1. napján lép hatályba. 


