FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA
2635 Vámosmikola, Ipolysági u. 9-11.
Telefon: (27) 579 -540, fax.: 27/ 579-545
Telephely: 2025 Visegrád Mogyoróhegy út. 10
Telefon:(26) 398 368, 597 037; Fax: (26) 597 018;
E-mail: mikolaio@foio.t-online.hu; idosek@t-online.hu

Nyilvántartás neve

Nyilvántartás
formátuma

Adatkezelés
jogalapja, célja

Érintettek köre

Adatok forrása

Közalkalmazotti
alapnyilvántartás

Exceltáblázat

az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló személyek

papír alapú nyilatkozatok, KIRA program

A munka- és pihenõidõ
nyilvántartása
Munkaidõkeret
nyilvántartás
Vagyonnyilatkozat
nyilvántartás

KIRA program,
jelenléti ívek
Excel-táblázat

1992. évi XXXIII.
törvény 83/B.§83/D.§, 5. sz. melléklet
2012. évi I. törvény
134.§
2012. évi I. törvény
93.§, 94.§, 134.§
2007. évi CLII. törvény
11.§(6) bekezdés

jelenléti ívek, szabadságengedélyek,

Munkába járással
kapcsolatos utazási
költségtérítés nyilvántartása

Excel-táblázat

az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló személyek
munkaidõkeretben dolgozó
közalkalmazottak
SZMSZ szerint
vagyonnyilatkozattételre kötelezett
közalkalmazottak
munkába járással kapcsolatos
utazási költségtérítést igénybevevõ
közalkalmazottak

Nyilvántartás az
intézménynél
kötelezettségvállalásra,
pénzügyi ellenjegyzésre,
teljesítés igazolására,
érvényesítésre,
utalványozásra jogosult
személyekrõl és
aláírásmintájukról

papír alapú
nyilvántartás

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat

papír alapú
nyilvántartás

39/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet szerinti
munkába járással és
hazautazással
kapcsolatos
költségtérítések
nyilvántartása
s 2011. évi CXCV.
törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet
60.§(3) bekezdés

munkaidõ beosztás, jelenléti ívek,
szabadságengedélyek,
2007. évi CLII. törvény melléklete szerinti
vagyonnyilatkozat, 11.§(1)(3)(4) bekezdés
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 7.§-a szerinti
közalkalmazotti nyilatkozat, elszámolt bérlet vagy
menetjegy

Nyilvántartás neve:

Nyilvántartott adatok

Nyilvántartott adatokhoz való hozzáférés módja

Intézményi ellátásra vonatkozó
igények nyilvántartása Felvételre
került lakók nyilvántartása
Egyéni gyógyszerfelhasználási
nyilvántartás
Egészségügyi állapotról, abban
bekövetkezett változásokról
vezetett dokumentáció
(egészségügyi dokumentáció)

1993. évi III. törvény 20.§ (2) bekezdés szerinti adatok +
1993. évi III. törvény 20.§ (4) bekezdés szerinti adatok

Mentálhigiénéns állapotról,abban
bekövetkezett változásokról
vezetett dokumentáció (gondozási
dokumentáció

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 53.§

A fizetendő személyi térítési díj
összegének, a pénz- és
ingatlanvagyon terhelésének, a
fizetési kötelezettség teljesítésének,
valamint a fennálló díjhátraléknak a
nyilvántartása
Intézményi tulajdonú személyes
használatra kiadott ruházat
nyilvántartása

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 19.§, 31.§(2)(3)

Sz2000W (OÉpSoft) program (felhasználói hozzáférési jogosultságot az
intézményvezető/ mentálhigiénés csoportvezető ad) 1993. évi III.
törvény 20.§(2a), 20/B.§, 21.§, 22.§(1), 24.§(1a)
Sz2000W (OÉpSoft) program (felhasználói hozzáférési jogosultságot az
intézményvezető ápoló ad)
OepSoft program ,fizikai ellátás, egészségügyi ellátás, Sz2000W
[gondozási anamnézis] (felhasználói hozzáférési jogosultságot az
intézményvezető/mentálhigiénés csoportvezető ad) 1993. évi III. törvény
106.§ a) Adatvédelmi szabályzat 15. fejezet 1997. évi CLIV. törvény
24.§
OepSoft program[mentális gondozás, foglalkoztatás], Sz2000W
[gondozási anamnézis] (felhasználói hozzáférési jogosultságot az
intézményvezető/mentálhigiénés csoportvezető ad) 1993. évi III. törvény
106.§ a) Adatvédelmi szabályzat 15. fejezet 1997. évi CLIV. törvény
24.§
) CT – EcoSTAT (felhasználói hozzáférési jogosultságot a gazdasági
vezető ad)

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 51.§, 9. számú melléklet
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 53.§

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 48.§(1)

