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Vásárosnamény Város Önkormányzata, (székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.; a 

továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja Ügyfeleit az őket érintő adatkezelésekkel 

kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 

számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban. 

Elsődleges feladatunk, hogy meghatározzuk az általunk kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés 

jogalapját, célját, az adatkezelés eszközeit, módját, valamint biztosítsuk az adatvédelem alkotmányos 

elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozzuk a személyes 

adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatalát, vagy felhasználását, valamint biztosítsuk a törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelmet. 

Szervezetünk minden egyes adatkezelési tevékenységére vonatkozóan adatkezelési tájékoztatót készített 

(továbbiakban: Tájékoztató). A Tájékoztató értelmezésének megkönnyítése érdekében szeretnénk egy 

bevezető ismertetést adni Önnek.  

A Tájékoztató táblázataiban az alábbi fogalmakkal találkozhat: 

Adatkezelés célja 

Adatkezelésünk céljai minden esetben összeegyeztethető az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 

alapelveivel: 

A személyes adatok kezelésének alapelvei a következőek: 

- kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 

(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

- gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a 

célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); 

- az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre 

kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

- pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni 

annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul 

töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

- tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok 

kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”); 

- kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy 

jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 

védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő felelős az előbbieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 

igazolására („elszámoltathatóság”). 

 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak: 

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes 

hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás); 

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 

szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése) 

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a 

továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése) 
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d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a 

továbbiakban: közérdek, vagy közhatalmi adatkezelés) 

f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek) 

A személyes adatok címzettjei: 

Személyes adatai a jogszabályi előírásoknak, illetve a megkötött szerződéseknek megfelelően 

továbbíthatjuk a felsorolt címzetteknek. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

Az az időtartam, amíg Adatkezelőként az Ön személyes adatait kezeljük. Ez lehet: 

- az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig 

- az Önnel kötött szerződésben meghatározott időtartam 

- jogszabály által előírt időtartam 

- jogos érdek által meghatározott időtartam. 

 

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt a személyes adatkezeléssel kapcsolatban. 

 

A kezelt különleges személyes adatok kategóriái: 

Az alábbi személyes adatok kategóriái minősülnek különleges adatnak: 

- faji vagy etnikai származásra,- politikai véleményre,  

- vallási vagy világnézeti meggyőződésre, 

- szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, 

- a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok,  

- az egészségügyi adatok, 

- a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

Ezen személyes adatok kezelése kizárólag jogszabályi felhatalmazás során kerülhetnek kezelésre, 

megfelelő biztonsági intézkedések megléte esetén. 

 

Érintettek kategóriái: 

Az Adatkezelő adatkezelése által érintett természetes személyek csoportja. 

 

Kezelt személyes adatok:  

Az Adatkezelő által, megfelelő céllal és jogalappal kezelt személyes adatok. 

 

A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 
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Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat hozzáférhetővé teszi a munkakörüknél fogva illetékes 

munkavállalóinak, illetve a szerződéssel és megfelelő jogi garanciával rendelkező Adatfeldolgozóinak. 

 

Ha az adott adatkezeléshez nem tartozik releváns adat, azt csillaggal ( * ) jelöltük. 
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a. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: 

Vásárosnamény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)  

Székhelye: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. 

Képviselője: Filep Sándor polgármester 

Levelezési címe: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. 

Telefonszáma: 06-45-470-022 

 

b. Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője, elérhetősége: 

Név: Szakolczay Géza  

E-mail címe: adatvedelem@vasarosnameny.hu  
Telefonszáma: +36 20 497 00 30 

 

c. Az adatkezelés célja:  

 

Adatkezelési folyamat Adatkezelés célja 

 
Polgármester hatáskörébe tartozó személyi 

ügyek -munkáltató jog gyakorlása  jegyző 

felett 

 

 
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyzői 

jogviszony létesítésével, teljesítésével, 

megszüntetésével, igényérvényesítéssel 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

érvényesítése 

 

 
Polgármester egyéb munkáltatói jogkör 

gyakorlása alpolgármester, intézményvezetők 

felett 

 

 
Közalkalmazotti jogviszony létesítése, 

teljesítése, megszüntetése, igényérvényesítéssel 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

érvényesítése 

 

 
Polgármester közfoglalkoztatással 

kapacsolatos adatkezelése 

 

 
Közfoglalkoztatti jogviszony létesítése, 

teljesítése, megszüntetése, a közofglalkoztatti 

jogviszonnyal kapcsolatos igény érvényesítéssel 

kapcsolatos jogok, kötelezettségek érvényesítése 

és az önkormányzat képviselő testületének 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Startmunka 

program” kiadási előirányzatának terhére 

indított 2020. évi Startmunka-programban való 

részvételről szóló 185/2019 (XII.12.) sz. önk. 

határozata végrehajtása 

 

 
Jegyzői álláspályázatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Pályázat útján új jegyző felvétele 

 

 
Polgármester - Halálesetről való 

tudomásszerzést követő az elhunyt személy 

eltemettetésére köteles személy felkutatása, 

temetésről történő gondokodásra történő 

felhívással kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Az érintett felkutatása a törvényi kötelezettség 

betartatása céljából 
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Külföldiek mező- és erdőgazdasági földnek 

nem minősülő ingatlanszerzésének 

véleményezésével kapcsolatos adatkezelés 

 

 
251/2014 (X.2) Korm. Rendelet szerinti feladat 

teljesítés 

 

 
 

Árvíz és belvízvédekezéssel kapcsolatos 

feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

Törvény 17.§. (4) bek. és (7) bek. szerinti 

feladatok teljesítése 

 

 
Közérdekű panaszok bejelentőivel 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Közérdekű panasz megválaszolása 

 

 
Honvédelemmel kapcsolatos polgármesteri 

hatáskörbe tartozó feladatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Honvédelmi tv. 34/F.§. Szerint: A honvédelem 

helyi és települési feladatainak végrehajtása 

érdekében a helyi védelmi bizottság egyedi 

határozata alapján történő kiértesítés tervezése, 

gyakorlása és végrehajtása  

 

 
Építési engedélykérelemhez kapcsolódó 

véleményezéssel és a településképi 

bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Étv. 6./A.§. Szerinti polgármesteri hatáskörben 

megalapozott döntéshozatal  

 

 
Polgármester katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos feladatainak teljesítésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
A polgári védelmi szervezetbe történő beosztás, 

a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtása illetve 

gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség 

teljesítése 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

rendelet szerinti települési lakhatási 

támogatással kapcsolatos adatkezelés 

 

 
A települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörébe tartozó, 

polgármesterre átruházott hatáskör alapján 

rendszeres települési támogatásként települési 

lakhatási támogatásra való jogosultság 

megállapítása, az ellátások biztosítása, 

fenntartása és megszüntetése  

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

rendelet szerinti rendkívüli települési 

támogatással kapcsolatos adatkezelés 

 

 
A települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörébe tartozó, 

polgármesterre átruházott hatáskör alapján 

rendkívüli települési támogatásra való 

jogosultság megállapítása, az ellátások 

biztosítása, fenntartása és megszüntetése  

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

rendelet szerinti visszatérítendő települési 

támogatással kapcsolatos adatkezelés 

 
A települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörébe tartozó, 

polgármesterre átruházott hatáskör alapján 

visszatérítendő települési támogatásra való 
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 jogosultság megállapítása, az ellátások 

biztosítása, fenntartása és megszüntetése  

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

rendelet szerinti települési 

gyógyszertámogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
A települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörébe tartozó, 

polgármesterre átruházott hatáskör alapján 

rendszeres települési támogatásként települési 

gyógyszertámogatási való jogosultság 

megállapítása, az ellátások biztosítása, 

fenntartása és megszüntetése  

 

 
 Köztemetés 

 

 
Köztemetéssel érintett elhunyt eltemettetésérte 

kötelezettekkel szembeni köztemetési költség 

irénti megtérítési igény érvényesítése 

 

 
 Vállalkozási, megbízási szerződéssel 

kapcsolatos adatkezelés  

 

 
Vállalkozói szerződés létrehozása, megkötése, 

teljesítése, jogi igények előterjesztése - Áru 

beszerzés, szolgáltatás vásárlás, kivitelezési 

munkálatok, javítási munkálatok, karbantartási 

munkálatok elvégzésével kapcsolatos feladatok 

teljesítése 

 

 
 Megbízási szerződésekkel kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Megbízási szerződés létesítése, teljesítése, igény 

érvényesítés  

 

 
Rendezvényfotózás során végzett adatkezelés, 

nem tömegfelvétel 

 

 
Nem kötelező részvétellel érintett 

önkormányzati rendezvény megvalósításának 

igazolása, dokumentálása és az önkormányzat 

Facebook oldalán, weblapján történő közzététel 

szervezeti pr. céljából 

 

 
Weboldalon végzett adatkezelés  

(információkérés és közlés, amennyiben nem 

hatósági eljárás megindításához kapcsolódik) 

 

 
A weboldalon keresztül érkező általános 

tájékoztatást kérő - adatkezelő hatósági eljárását 

nem igénylő - emailek megválaszolásával, azok 

teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása 

 

 
   A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet szerinti 

településképi bejelentési eljárásokkal 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Településképi bejelentési eljárással kapcsolatos 

feladatok végrehajtása  

 

 
  A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet t szerinti 

településképi kötelezési eljárásokkal  

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Településképi kötelezési eljárással kapcsolatos 

feladatok végrehjatása 
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 A közterületek használatáról szóló 7/2004. 

(III.18.) sz. önk. rendelet szerinti közterület 

használattal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
A közterületek használatáról szóló 7/2004. 

(III.18.) sz. önk. rendelet szerinti közterület 

használat engedélyezése, nyilvántartása 

 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 20/2011. 

(VII.08). sz. önk. rendelet szerinti nem 

lakáscélú helyiségek bérletével kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 20/2011. 

(VII.08). sz. önk. rendelet szerinti nem lakáscélú 

helyiségek bérletével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása 

 
 

d. Az adatkezelés jogalapja:  

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) b) c) f) pontjai, illetve az adott 

ügytípusra vonatkozó alábbi ágazati jogszabályok által meghatározott adatkezelések: 

 

Adatkezelési folyamat Adatkezelés jogalapja 

 
Polgármester hatáskörébe tartozó személyi 

ügyek -munkáltató jog gyakorlása  jegyző 

felett 

 

 
Mötv. 67.§. (1) bek. f. alapján GDPR 6 cikk (1) 

e./ pont -A közszolgálati tisztviselőkről szóló  

2011. évi CXCIX. Törvény 77.§. (1) bekezdése, 

184.§. -a , 226.§. (1)-(2) 246.§. -a 

 

 
Polgármester egyéb munkáltatói jogkör 

gyakorlása alpolgármester, intézményvezetők 

felett 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. c./ pont - Mötv. 67.§. (1) 

bek g./  

 

 
Polgármester közfoglalkoztatással 

kapacsolatos adatkezelése 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. c./ pont  - A 

közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. 

Törvény (továbbiakban: Közfogi.Tv) 2.§. (1) 

bek. alapján alkalmazandó 

Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I.törvény   

 

 
Jegyzői álláspályázatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. c./ pont - Mötv. 82.§. (1) 

bek.  

 

 
Polgármester - Halálesetről való 

tudomásszerzést követő az elhunyt személy 

eltemettetésére köteles személy felkutatása, 

temetésről történő gondokodásra történő 

felhívással kapcsolatos adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont - a temetőkről és 

a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 

20.§. , a 63/2006(III.27) Korm. Rendelet 34.§. 

(1) -(2) szerint 

 

 
Külföldiek mező- és erdőgazdasági földnek 

nem minősülő ingatlanszerzésének 

véleményezésével kapcsolatos adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont - Az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

Törvény (továbbiakban: Ákr.) 27.§. (1) - (3) 

bek.  
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Árvíz és belvízvédekezéssel kapcsolatos 

feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont - A 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

17.§. (4) bek. és (7) bek. a./ - f./  pontjai és Az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. Törvény (továbbiakban: Ákr.) 27.§. (1) - 

(3) bek. 

 

 
Közérdekű panaszok bejelentőivel 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont - A panaszokról 

és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi 

CLXV. Törvény 3.§.  

 

 
Honvédelemmel kapcsolatos polgármesteri 

hatáskörbe tartozó feladatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont -A honvédelemről 

szóló 2011.évi CXIII. Törvény (továbbiakban: 

Honvédelmi tv.) 34/C.§. és 34/D.§. , 34/F.§. És 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. Törvény (továbbiakban: Ákr.) 

27.§. (1) - (3) bek. 

 

 
Építési engedélykérelemhez kapcsolódó 

véleményezéssel és a településképi 

bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont - Az épített 

környezet védelméről szóló 1997. LXXVIII. 

Törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§. (2) bek. a./ 

és b./ pont Az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 27.§. (1) - (3) bek. 

 

 
Polgármester katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos feladatainak teljesítésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont  - A 

kataszrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 

Törvény (továbbiakban: Kat. Tv.) 53.§. (2) bek. 

, 71.§. (1) és (2)  

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

rendelet szerinti települési lakhatási 

támogatással kapcsolatos adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont - A szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 18.§.-a a 

45.§.  alapján  illetve az önkormányzat 3/2015 

(II.27). Rendelet 5.§. (1) bek valamint 1. számú 

melléklet  

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

rendelet szerinti rendkívüli települési 

támogatással kapcsolatos adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont - A szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 18.§.-a a 

45.§.  alapján  illetve az önkormányzat 3/2015 

(II.27). Rendelet 5.§. (1) bek valamint 1. számú 

mellékle 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont - A szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
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rendelet szerinti visszatérítendő települési 

támogatással kapcsolatos adatkezelés 

 

évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 18.§.-a a 

45.§.  alapján  illetve az önkormányzat 3/2015 

(II.27). Rendelet 5.§. (1) bek valamint 1. számú 

mellékle 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

rendelet szerinti települési 

gyógyszertámogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont - A szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 18.§.-a a 

45.§.  alapján  illetve az önkormányzat 3/2015 

(II.27). Rendelet 5.§. (1) bek valamint 1. számú 

mellékle 

 

 
 Köztemetés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. E./ pont, különleges 

adatok esetn GDPR 9 cikk (2) bek. h./ pontja - A 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szoctv.) 18.§.-a a 48.§.  alapján   

 

 
 Vállalkozási, megbízási szerződéssel 

kapcsolatos adatkezelés  

 

 
GDPR 6 cikk. (1) bek. B./ pontja 

 

 
 Megbízási szerződésekkel kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
GDPR 6. cikk (1) bek. B./ pont szerződés 

teljesítéséhez szükséges adatkezelés  

 

 
Rendezvényfotózás során végzett adatkezelés, 

nem tömegfelvétel 

 

 
GDPR 6 cikk (2) a./ pont - Az érintett 

hozzájáruló nyilatkozata a képmás készítéséhez, 

illetve felhasználásához. 

 

 
Weboldalon végzett adatkezelés  

(információkérés és közlés, amennyiben nem 

hatósági eljárás megindításához kapcsolódik) 

 

 
GDPR 6 cikk (2) a./ pont - Az érintett önkéntes 

hozzájárulása 

 

 
   A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet szerinti 

településképi bejelentési eljárásokkal 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. E./ pont - A településkép 

védelméről  szóló 5/2019(III.29) Önkorm. 

Rendelet  

 

 
  A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet t szerinti 

településképi kötelezési eljárásokkal  

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. E./ pont - Ákr., 5/2019 

(III.29). Önkorm. Rendelet a településkép 

védelméről 

 

 
 A közterületek használatáról szóló 7/2004. 

(III.18.) sz. önk. rendelet szerinti közterület 

használattal kapcsolatos adatkezelés 

 
GDPR 6 cikk (1) bek. e./ pont - A közterületek 

használatáról szóló 7/2004. (III.18.) sz. önk. 

Rendelet 3.§. (1) bek.  
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Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 20/2011. 

(VII.08). sz. önk. rendelet szerinti nem 

lakáscélú helyiségek bérletével kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
GDPR 6 cikk (1) bek e/ pont - .Az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 20/2011. 

(VII.08). sz. önk. rendelet 21.§. és 6. számú 

melléklete 

 
 

e. A személyes adatok címzettjei:  

Az érintett személyes adatai a következő személyek, szervezetek részére kerül(het)nek 

közlésre,   illetve továbbításra: 

 

Adatkezelési folyamat Adattovábbítás címzettje  

 
Polgármester hatáskörébe tartozó személyi 

ügyek -munkáltató jog gyakorlása  jegyző 

felett 

 

 
Magyar Államkincstár részére bérszámfejtés 

céljából 

 

 
Polgármester egyéb munkáltatói jogkör 

gyakorlása alpolgármester, intézményvezetők 

felett 

 

 
Magyar Államkincstár részére bérszámfejtés 

céljából 

 

 
Polgármester közfoglalkoztatással 

kapacsolatos adatkezelése 

 

 
Magyar Államkincstár részére bérszámfejtés 

céljából 

 

 
Jegyzői álláspályázatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Polgármester - Halálesetről való 

tudomásszerzést követő az elhunyt személy 

eltemettetésére köteles személy felkutatása, 

temetésről történő gondokodásra történő 

felhívással kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Külföldiek mező- és erdőgazdasági földnek 

nem minősülő ingatlanszerzésének 

véleményezésével kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
 

Árvíz és belvízvédekezéssel kapcsolatos 

feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Közérdekű panaszok bejelentőivel 

kapcsolatos adatkezelés 

 
* 
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Honvédelemmel kapcsolatos polgármesteri 

hatáskörbe tartozó feladatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Honvédelmi törvény 34/G.§. szerint helyi 

védelmi bizottság részére 

 

 
Építési engedélykérelemhez kapcsolódó 

véleményezéssel és a településképi 

bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Polgármester katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos feladatainak teljesítésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Az általa kezelt adatállományt a beosztásra 

jelölés céljából továbbítja a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervnek Kat. Tv. 72.§. (1) 

bek.  

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

rendelet szerinti települési lakhatási 

támogatással kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Magyar Államkincstár részére 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

rendelet szerinti rendkívüli települési 

támogatással kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Magyar Államkincstár részére 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

rendelet szerinti visszatérítendő települési 

támogatással kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Magyar Államkincstár részére 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. önk. 

rendelet szerinti települési 

gyógyszertámogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Magyar Államkincstár részére 

 

 
 Köztemetés 

 

 
* 

 

 
 Vállalkozási, megbízási szerződéssel 

kapcsolatos adatkezelés  

 

 
NAV, Magyar Államkincstár 

 

 
 Megbízási szerződésekkel kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Magyar Államkincstár 
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Rendezvényfotózás során végzett adatkezelés, 

nem tömegfelvétel 

 

* 

 

 
Weboldalon végzett adatkezelés  

(információkérés és közlés, amennyiben nem 

hatósági eljárás megindításához kapcsolódik) 

 

 
* 

 

 
   A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet szerinti 

településképi bejelentési eljárásokkal 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
  A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet t szerinti 

településképi kötelezési eljárásokkal  

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
 A közterületek használatáról szóló 7/2004. 

(III.18.) sz. önk. rendelet szerinti közterület 

használattal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 20/2011. 

(VII.08). sz. önk. rendelet szerinti nem 

lakáscélú helyiségek bérletével kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
* 

 

 

 Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó nincs. 

 

 

f. Harmadik országba, illetve nemzetközi továbbítás ténye: 

Az Önkormányzat a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba, illetve nemzetközi 

szervezet részére. 

 

g. Az adatkezelés időtartama:  

Az adott ügytípusra vonatkozó jogszabályok által meghatározott időtartam. 

 

Adatkezelési folyamat Adatkezelés időtartama 

 
Polgármester hatáskörébe tartozó 

személyi ügyek -munkáltató jog 

gyakorlása  jegyző felett 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő - Nem selejtezhető - 15 év  

 

 
 

78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő - A közalkalmazotti jogviszony 
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Polgármester egyéb munkáltatói jogkör 

gyakorlása alpolgármester, 

intézményvezetők felett 

 

létesítésétől a jogviszony megszűnésének 

időpontjától számított 50 évig 

 

 
Polgármester közfoglalkoztatással 

kapacsolatos adatkezelése 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő - Közfoglalkoztatási program 

lezárást követő 5 év 

 

 
Jegyzői álláspályázatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő 

 

 
Polgármester - Halálesetről való 

tudomásszerzést követő az elhunyt 

személy eltemettetésére köteles személy 

felkutatása, temetésről történő 

gondokodásra történő felhívással 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Lakcímnyilvántartó, ASZA anyakönyvi 

rendszer 

 

 
Külföldiek mező- és erdőgazdasági 

földnek nem minősülő 

ingatlanszerzésének véleményezésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő - Iratkezelési szabályzat szerint 

 

 
 

Árvíz és belvízvédekezéssel kapcsolatos 

feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő - Kárveszély megszűnése 

 

 
Közérdekű panaszok bejelentőivel 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő - 2 év 

 

 
Honvédelemmel kapcsolatos 

polgármesteri hatáskörbe tartozó 

feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő - Honvédelemben közreműködő 

helyi és települési szervnél honvédelmi 

feladatot ellátó foglalkoztatott 

jogviszonyának a megszűnéséig vagy 

megszüntetéséig kezelhető Honvédelmi tv. 

34/F.§. (2) bek.  

 

 
Építési engedélykérelemhez kapcsolódó 

véleményezéssel és a településképi 

bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő -15 év 

 

 
Polgármester katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos feladatainak teljesítésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő -A polgármester a 71. § (1) 

bekezdése szerint összegyűjtött adatokról 
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 nyilvántartást nem vezethet, az 

adatállományt a beosztó határozat jogerőre 

emelkedése és a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi szerve 

tájékoztatása után haladéktalanul törli. Kat. 

tv. 72.§. (3) 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti települési 

lakhatási támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő 5 év 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti rendkívüli 

települési támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő 5 év 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti visszatérítendő 

települési támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő 5 év 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti települési 

gyógyszertámogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő 5 év 

 

 
 Köztemetés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő 

 

 
 Vállalkozási, megbízási szerződéssel 

kapcsolatos adatkezelés  

 

 
 

Szerződés megszűnését követő 8 évig 

78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő 

 

 
 Megbízási szerződésekkel kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
 

Megbízási jogviszony megszűnését követő 8 

évig a Számviteli törvény alapján 

 

 
Rendezvényfotózás során végzett 

adatkezelés, nem tömegfelvétel 

 

 
Érintett hozzájárulásának visszavonásáig 
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Weboldalon végzett adatkezelés  

(információkérés és közlés, amennyiben 

nem hatósági eljárás megindításához 

kapcsolódik) 

 

 
Az igényelt információ megadásának ideje. 

 

 
   A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet szerinti 

településképi bejelentési eljárásokkal 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő 

 

 
  A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet t szerinti 

településképi kötelezési eljárásokkal  

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
78/2012.(XII.28) BM rendelet szerinti 

határidő 

 

 
 A közterületek használatáról szóló 

7/2004. (III.18.) sz. önk. rendelet szerinti 

közterület használattal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
5 év 

 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 

20/2011. (VII.08). sz. önk. rendelet 

szerinti nem lakáscélú helyiségek 

bérletével kapcsolatos adatkezelés 

 

 
A számviteli törvény szerinti 8 évig 

 

 

 

h. Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az Önkormányzat nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt. 

 

 

i. A kezelt különleges személyes adatok kategóriái: 

 

Adatkezelési folyamat Különleges személyes adatok kategóriái 

 
Polgármester hatáskörébe tartozó 

személyi ügyek -munkáltató jog 

gyakorlása  jegyző felett 

 

 
* 

 

 
Polgármester egyéb munkáltatói jogkör 

gyakorlása alpolgármester, 

intézményvezetők felett 

 

 
* 

 

 
 

* 
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Polgármester közfoglalkoztatással 

kapacsolatos adatkezelése 

 

 

 
Jegyzői álláspályázatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Polgármester - Halálesetről való 

tudomásszerzést követő az elhunyt 

személy eltemettetésére köteles személy 

felkutatása, temetésről történő 

gondokodásra történő felhívással 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Külföldiek mező- és erdőgazdasági 

földnek nem minősülő 

ingatlanszerzésének véleményezésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
 

Árvíz és belvízvédekezéssel kapcsolatos 

feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Közérdekű panaszok bejelentőivel 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Honvédelemmel kapcsolatos 

polgármesteri hatáskörbe tartozó 

feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Építési engedélykérelemhez kapcsolódó 

véleményezéssel és a településképi 

bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Polgármester katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos feladatainak teljesítésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti települési 

lakhatási támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
* 

 

 
 

* 
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A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti rendkívüli 

települési támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti visszatérítendő 

települési támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
* 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti települési 

gyógyszertámogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
* 

 

 
 Köztemetés 

 

 
* 

 

 
 Vállalkozási, megbízási szerződéssel 

kapcsolatos adatkezelés  

 

 
* 

 

 
 Megbízási szerződésekkel kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
* 

 

 
Rendezvényfotózás során végzett 

adatkezelés, nem tömegfelvétel 

 

 
* 

 

 
Weboldalon végzett adatkezelés  

(információkérés és közlés, amennyiben 

nem hatósági eljárás megindításához 

kapcsolódik) 

 

 
Az érintett által önként megadott különleges 

személyes adatok (ha van) 

 

 
   A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet szerinti 

településképi bejelentési eljárásokkal 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 
  A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet t szerinti 

településképi kötelezési eljárásokkal  

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 
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 A közterületek használatáról szóló 

7/2004. (III.18.) sz. önk. rendelet szerinti 

közterület használattal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

* 

 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 

20/2011. (VII.08). sz. önk. rendelet 

szerinti nem lakáscélú helyiségek 

bérletével kapcsolatos adatkezelés 

 

 
* 

 

 

 

j. Érintettek kategóriái: 

 

Adatkezelési folyamat Érintettek kategóriái 

 
Polgármester hatáskörébe tartozó 

személyi ügyek -munkáltató jog 

gyakorlása  jegyző felett 

 

 
Jegyző   

 

 
Polgármester egyéb munkáltatói jogkör 

gyakorlása alpolgármester, 

intézményvezetők felett 

 

 
intézményvezetők 

 

 
Polgármester közfoglalkoztatással 

kapacsolatos adatkezelése 

 

 
Közfogi. Tv. 1.§. (4) a./ - b./ szerinti 

közfoglalkoztatott 

 

 
Jegyzői álláspályázatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
jegyzői pályázatot benyújtó érintett 

 

 
Polgármester - Halálesetről való 

tudomásszerzést követő az elhunyt 

személy eltemettetésére köteles személy 

felkutatása, temetésről történő 

gondokodásra történő felhívással 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
elhunyt hozzátartozója 

 

 
Külföldiek mező- és erdőgazdasági 

földnek nem minősülő 

ingatlanszerzésének véleményezésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Külföldi állampolgár, aki ingatlan 

tulajdonjogát kívánja a településen 

megszerezni 
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Árvíz és belvízvédekezéssel kapcsolatos 

feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

árvíz és belvíz kártétele által érintett 

természetes személyek, védekezésben 

résztvevő személyek  

 

 
Közérdekű panaszok bejelentőivel 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Közérdekű bejelentő  

 

 
Honvédelemmel kapcsolatos 

polgármesteri hatáskörbe tartozó 

feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Polgári védelemben, honvédelmi 

igazgatásban közreműködő természetes 

személyek 

 

 
Építési engedélykérelemhez kapcsolódó 

véleményezéssel és a településképi 

bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Építési engedély illetve településképi 

vélemény kérelmezője 

 

 
Polgármester katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos feladatainak teljesítésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
polgári védelmi kötelezettség alatt állók, 

gazdasági és anyagi szolgáltatásra 

kötelezettek  

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti települési 

lakhatási támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
 
 
 

Az önkormányzat 3/2015 (II.27)  rendelete 

szerinti kérelmező illetve vele egy 

háztartásban élő hozzátartozója   

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti rendkívüli 

települési támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Az önkormányzat 3/2015 (II.27)  rendelete 

szerinti kérelmező illetve vele egy 

háztartásban élő hozzátartozója   

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti visszatérítendő 

települési támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Az önkormányzat 3/2015 (II.27)  rendelete 

szerinti kérelmező illetve vele egy 

háztartásban élő hozzátartozója   

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti települési 

gyógyszertámogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Az önkormányzat 3/2015 (II.27)  rendelete 

szerinti kérelmező illetve vele egy 

háztartásban élő hozzátartozója   

 

 
 Köztemetés 
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 Köztemetéssel érintett elhunyt 

eltemettetésérte kötelezett 

 

 
 Vállalkozási, megbízási szerződéssel 

kapcsolatos adatkezelés  

 

 
Szerződő fél egyéni vállalkozó, társas 

vállalkozó természetes személy 

kapcsolattartója 

 

 
 Megbízási szerződésekkel kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
 Minden érintett természetes személy, aki az 

adatkezelővel megbízási jogviszonyt létesít 

 

 
Rendezvényfotózás során végzett 

adatkezelés, nem tömegfelvétel 

 

 
Az önkormányzati rendezvényén megjelenő 

érintettek 

 

 
Weboldalon végzett adatkezelés  

(információkérés és közlés, amennyiben 

nem hatósági eljárás megindításához 

kapcsolódik) 

 

 
Az önkormányzat weblapján keresztül 

emailt küldő érintett 

 

 
   A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet szerinti 

településképi bejelentési eljárásokkal 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Kérelmező természetes személy, egyéni 

vállalkozó  

 

 
  A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet t szerinti 

településképi kötelezési eljárásokkal  

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Kötelezéssel érintett természetes személy, 

egyéni vállalkozó  

 

 
 A közterületek használatáról szóló 

7/2004. (III.18.) sz. önk. rendelet szerinti 

közterület használattal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Kérelmező ügyfél - természetes személy, 

őstermelő, egyéni vállalkozó 

 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 

20/2011. (VII.08). sz. önk. rendelet 

szerinti nem lakáscélú helyiségek 

bérletével kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 20/2011. 

(VII.08). sz. önk. rendelet szerint nem 

lakáscélú helyiségek bérletét kérelmező 
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k. Kezelt személyes adatok:  

Az ügyintézés során csak olyan adatokat kérünk be, amelyek az adott ügytípusra vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései szerint, illetve az adott ügy indításához, intézéséhez szükségesek. 

 

Adatkezelési folyamat Kezelt személyes adatok 

 
Polgármester hatáskörébe tartozó 

személyi ügyek -munkáltató jog 

gyakorlása  jegyző felett 

 

 
Név, Születési hely, Születési idő, Anyja 

neve, Lakcím (állandó, ideiglenes), 

Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási 

azonosító jel, Közszolgálati jogviszony 

kezdete, Elismert iparági jogviszony 

kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, 

Munkabér, Munkahelyi e-mail cím, 

Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai, 

Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes 

magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező 

és egészségpénztári adatok, 

Bankszámlaszám, Előző munkáltatói 

igazolás, Végzettségre, képzettségre 

vonatkozó adatok, egyéb juttatások, erkölcsi 

bizonyítvány, személyazonosító okmány 

adatai, lakcímkártya adatai, ha a munkabért 

magán emailcímre kéri, akkor a magán 

email cím, önéletrajz 

 

 
Polgármester egyéb munkáltatói jogkör 

gyakorlása alpolgármester, 

intézményvezetők felett 

 

 
Név, Születési hely, Születési idő, Anyja 

neve, Lakcím (állandó, ideiglenes), 

Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási 

azonosító jel, közalkalmazotti jogviszony 

kezdete, Elismert iparági jogviszony 

kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, 

Munkabér, Munkahelyi e-mail cím, 

Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai, 

Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes 

magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező 

és egészségpénztári adatok, 

Bankszámlaszám, Előző munkáltatói 

igazolás, Végzettségre, képzettségre 

vonatkozó adatok, egyéb juttatások, erkölcsi 

bizonyítvány, személyazonosító okmány 

adatai, lakcímkártya adatai, ha a munkabért 

magán emailcímre kéri, akkor a magán 

email cím, önéletrajz 

 

 
Polgármester közfoglalkoztatással 

kapacsolatos adatkezelése 

 

 
Munkatörvény könyv 10.§. szerinti adatok - 

személyazonosító adat, lakcím, TAJ szám, 

adóazonosító, bankszámlaszám, munkabér 

letiltással kapcsolatos adatok, iskolai 

végzettség, szakképesítés,    

 

 
Jegyzői álláspályázatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 
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 Pályázó által az önéletrajzba beírt adatok, 

név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, 

telefonszám, e-mail cím 

 

 
Polgármester - Halálesetről való 

tudomásszerzést követő az elhunyt 

személy eltemettetésére köteles személy 

felkutatása, temetésről történő 

gondokodásra történő felhívással 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
 
 

Személyazonosító adatok, lakcím 

 

 
Külföldiek mező- és erdőgazdasági 

földnek nem minősülő 

ingatlanszerzésének véleményezésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Személyazonosító adatok, vásárolni kívánt 

ingatlan adatai  

 

 
 

Árvíz és belvízvédekezéssel kapcsolatos 

feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
személyazonosító adat, lakcím, telefonos, 

email elérhetőség 

 

 
Közérdekű panaszok bejelentőivel 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
közérdekű bejelentő által megadott 

személyes adat  

 

 
Honvédelemmel kapcsolatos 

polgármesteri hatáskörbe tartozó 

feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

 
 Érintett 1. neve, 

2. beosztásának megnevezése, 

3. munkahelyének címe, telefonszáma, 

4. mobiltelefonszáma, e-mail címe, 

5. lakóhelye, tartózkodási helye. 

 

 
Építési engedélykérelemhez kapcsolódó 

véleményezéssel és a településképi 

bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés 

 

 
személyazonosító adatok, elektronikus 

elérhetőség, lakcím, ingatlan címe 

 

 
Polgármester katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos feladatainak teljesítésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Érintett a)  személyes adatai [családi és 

utónév, születési családi és utónév, nem, 

születési hely, idő (év, hónap, nap), anyja 

születési családi és utóneve, lakóhely vagy 

tartózkodási hely, munkahely, szervezeti 

beosztásra vonatkozó adatok, telefonszám, 

elektronikus levélcím], 

b) foglalkozására és a szakképzettségére 

vonatkozó adatai Kat. tv. 71.§. (1) a) a 

szakképzettség, 

b) a foglalkozás, 

c) a munkahely megnevezése, címe Kat.tv. 

71.§. (6) BEK. a gazdasági és anyagi 

szolgáltatásra kötelezett technikai 
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eszközeiről azonosító és műszaki adatokat, 

illetve a szolgáltatásra kötelezett 

megnevezésére, székhelyének, 

telephelyének címére vonatkozó adatokat 

kezeli, valamint annak vezetői és 

kapcsolattartói családi és utónevét, 

telefonszámát, elektronikus levélcímét, 

munkahelyére, szervezeti beosztására 

vonatkozó adatai Kat. tv. 71.§. (2)  

Kt. tv.  

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti települési 

lakhatási támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Szoctv. 18.§ a) alapján a jogosult és az adott 

ellátás megállapítása során e törvény 

rendelkezései, illetve a települési 

önkormányzat 3/2015 (II.27) rendelete 

alapján a kérelmező:  

aa) természetes személyazonosító adatai, 

telefonszáma, email címe, családi állapota 

ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helye, 

ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 

b) a jogosult állampolgárságát, illetve 

bevándorolt, letelepedett, menekült, 

oltalmazott vagy hontalan jogállása; 

(idegenrendészeti státusz) 

c) a jogosultsági feltételekre és az azokban 

bekövetkezett változásokra vonatkozó 

adatok  

d) a szociális ellátás 

da) megnevezése, 

db) jogcíme, 

dc) összege, 

dd) megállapítására, megváltoztatására, 

megszűnésére vagy megszüntetésére 

vonatkozó adatok, 

de) megszűnésének vagy megszüntetésének 

jogcíme 

e)  a szociális ellátásra való jogosultsággal 

összefüggő érdemi döntés véglegessé 

válásának időpontja; 

f) a szociális ellátás megállapítása során 

figyelembe vett, egy főre vagy egy 

fogyasztási egységre jutó jövedelem 

összege; 

g) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti 

személy esetében a Magyarországon 

tartózkodás jogcímét, hozzátartozói 

jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni 

kapcsolat; 

j)  az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű 

igénybevételét megállapító végleges döntés 

esetén az érintett ellátás megnevezését és az 

ellátás megtérítendő összege 

l)  a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez nyújtott települési 
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támogatás természetbeni szociális ellátás 

formájában történő nyújtása esetén 

la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási 

vagy közszolgáltatási szerződés alapján 

szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és 

a fogyasztási helynek a szolgáltató általi 

azonosításához szükséges adat, 

lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának 

és adóstársának a kölcsönt nyújtó 

pénzintézet általi azonosításához szükséges 

adat  

Kérelmezővel egy háztartásban élők: 

természetes személyazonosító adatok, TAJ 

szám, jövedelemi viszonyok 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti rendkívüli 

települési támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Szoctv. 18.§ a) alapján a jogosult és az adott 

ellátás megállapítása során e törvény 

rendelkezései, illetve a települési 

önkormányzat 3/2015 (II.27) rendelete 

alapján a kérelmező:  

aa) természetes személyazonosító adatai, 

telefonszáma, email címe, családi állapota 

ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helye, 

ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 

b) a jogosult állampolgárságát, illetve 

bevándorolt, letelepedett, menekült, 

oltalmazott vagy hontalan jogállása; 

(idegenrendészeti státusz) 

c) a jogosultsági feltételekre és az azokban 

bekövetkezett változásokra vonatkozó 

adatok  

d) a szociális ellátás 

da) megnevezése, 

db) jogcíme, 

dc) összege, 

dd) megállapítására, megváltoztatására, 

megszűnésére vagy megszüntetésére 

vonatkozó adatok, 

de) megszűnésének vagy megszüntetésének 

jogcíme 

e)  a szociális ellátásra való jogosultsággal 

összefüggő érdemi döntés véglegessé 

válásának időpontja; 

f) a szociális ellátás megállapítása során 

figyelembe vett, egy főre vagy egy 

fogyasztási egységre jutó jövedelem 

összege; 

g) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti 

személy esetében a Magyarországon 

tartózkodás jogcímét, hozzátartozói 

jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni 

kapcsolat; 

j)  az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű 

igénybevételét megállapító végleges döntés 
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esetén az érintett ellátás megnevezését és az 

ellátás megtérítendő összege 

l)  a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás természetbeni szociális ellátás 

formájában történő nyújtása esetén 

la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási 

vagy közszolgáltatási szerződés alapján 

szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és 

a fogyasztási helynek a szolgáltató általi 

azonosításához szükséges adat, 

lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának 

és adóstársának a kölcsönt nyújtó 

pénzintézet általi azonosításához szükséges 

adat  

Kérelmezővel egy háztartásban élők: 

természetes személyazonosító adatok, TAJ 

szám, jövedelemi viszonyok 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti visszatérítendő 

települési támogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Szoctv. 18.§ a) alapján a jogosult és az adott 

ellátás megállapítása során e törvény 

rendelkezései, illetve a települési 

önkormányzat 3/2015 (II.27) rendelete 

alapján a kérelmező:  

aa) természetes személyazonosító adatai, 

telefonszáma, email címe, családi állapota 

ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helye, 

ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 

b) a jogosult állampolgárságát, illetve 

bevándorolt, letelepedett, menekült, 

oltalmazott vagy hontalan jogállása; 

(idegenrendészeti státusz) 

c) a jogosultsági feltételekre és az azokban 

bekövetkezett változásokra vonatkozó 

adatok  

d) a szociális ellátás 

da) megnevezése, 

db) jogcíme, 

dc) összege, 

dd) megállapítására, megváltoztatására, 

megszűnésére vagy megszüntetésére 

vonatkozó adatok, 

de) megszűnésének vagy megszüntetésének 

jogcíme 

e)  a szociális ellátásra való jogosultsággal 

összefüggő érdemi döntés véglegessé 

válásának időpontja; 

f) a szociális ellátás megállapítása során 

figyelembe vett, egy főre vagy egy 

fogyasztási egységre jutó jövedelem 

összege; 

g) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti 

személy esetében a Magyarországon 

tartózkodás jogcímét, hozzátartozói 
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jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni 

kapcsolat; 

j)  az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű 

igénybevételét megállapító végleges döntés 

esetén az érintett ellátás megnevezését és az 

ellátás megtérítendő összege 

l)  a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás természetbeni szociális ellátás 

formájában történő nyújtása esetén 

la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási 

vagy közszolgáltatási szerződés alapján 

szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és 

a fogyasztási helynek a szolgáltató általi 

azonosításához szükséges adat, 

lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának 

és adóstársának a kölcsönt nyújtó 

pénzintézet általi azonosításához szükséges 

adat  

Kérelmezővel egy háztartásban élők: 

természetes személyazonosító adatok, TAJ 

szám, jövedelemi viszonyok 

 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

sz. önk. rendelet szerinti települési 

gyógyszertámogatással kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Szoctv. 18.§ a) alapján a jogosult és az adott 

ellátás megállapítása során e törvény 

rendelkezései, illetve a települési 

önkormányzat 3/2015 (II.27) rendelete 

alapján a kérelmező:  

aa) természetes személyazonosító adatai, 

telefonszáma, email címe, családi állapota 

ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helye, 

ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 

b) a jogosult állampolgárságát, illetve 

bevándorolt, letelepedett, menekült, 

oltalmazott vagy hontalan jogállása; 

(idegenrendészeti státusz) 

c) a jogosultsági feltételekre és az azokban 

bekövetkezett változásokra vonatkozó 

adatok  

d) a szociális ellátás 

da) megnevezése, 

db) jogcíme, 

dc) összege, 

dd) megállapítására, megváltoztatására, 

megszűnésére vagy megszüntetésére 

vonatkozó adatok, 

de) megszűnésének vagy megszüntetésének 

jogcíme 

e)  a szociális ellátásra való jogosultsággal 

összefüggő érdemi döntés véglegessé 

válásának időpontja; 

f) a szociális ellátás megállapítása során 

figyelembe vett, egy főre vagy egy 

fogyasztási egységre jutó jövedelem 
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összege; 

g) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti 

személy esetében a Magyarországon 

tartózkodás jogcímét, hozzátartozói 

jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni 

kapcsolat; 

j)  az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű 

igénybevételét megállapító végleges döntés 

esetén az érintett ellátás megnevezését és az 

ellátás megtérítendő összege 

l)  a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás természetbeni szociális ellátás 

formájában történő nyújtása esetén 

la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási 

vagy közszolgáltatási szerződés alapján 

szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és 

a fogyasztási helynek a szolgáltató általi 

azonosításához szükséges adat, 

lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának 

és adóstársának a kölcsönt nyújtó 

pénzintézet általi azonosításához szükséges 

adat  

Kérelmezővel egy háztartásban élők: 

természetes személyazonosító adatok, TAJ 

szám, jövedelemi viszonyok 

 

 
 Köztemetés 

 

 
Kötelezett  személyes adatai: név, lakcím, 

születési idő, születési helye, anyja neve 

 

 
 Vállalkozási, megbízási szerződéssel 

kapcsolatos adatkezelés  

 

 
Egyéni vállalkozó neve, székhelye, 

adószáma, telefonszáma, elektronikus 

kapcsolattartási címe, egyéni vállalkozói 

nyilvántartási száma. Társas vállalkozó, 

egyéni vállalkozó természetes személy 

kapcsolattartójának neve, munkáltatói 

telefonszáma, munkáltatói elektronikus 

kapcsolattartási címe.  

 

 
 Megbízási szerződésekkel kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 

adóazonosító jel, Taj szám,bankszámla szám 

 

 
Rendezvényfotózás során végzett 

adatkezelés, nem tömegfelvétel 

 

 
Érintett képmása 

 

 
Weboldalon végzett adatkezelés  

(információkérés és közlés, amennyiben 

nem hatósági eljárás megindításához 

kapcsolódik) 

 

 
név, email cím, az érintett által önként 

megadott egyéb személyes adatok 
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   A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet szerinti 

településképi bejelentési eljárásokkal 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
  A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet szerinti személyes 

adatok (név, lakcím, telefonszám, email 

cím) 

 

 
  A településkép védelméről szóló 5/2019. 

(III.29.) sz. önk. rendelet t szerinti 

településképi kötelezési eljárásokkal  

kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Kötelezéssel érintett Ákr. szerinti személyes 

adatai 

 

 
 A közterületek használatáról szóló 

7/2004. (III.18.) sz. önk. rendelet szerinti 

közterület használattal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

 
A közterületek használatáról szóló 7/2004. 

(III.18.) sz. önk. Rendelet 1. számú 

melléklete szerinti személyes adatok 

 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 

20/2011. (VII.08). sz. önk. rendelet 

szerinti nem lakáscélú helyiségek 

bérletével kapcsolatos adatkezelés 

 

 
Kérelmező természetes személyazonosító 

adatai, lakcíme/székhelye, adóazonosító 

jele/adószáma, telefonszáma, email címe 

 

 

l. A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Az adatokhoz a munkakörük ellátása okán illetékes munkatársak férhetek hozzá. 
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Az érintett jogai 

Az érintettek jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmüket szóban, írásban illetve elektronikus úton is 

előterjeszthetik. 

 az Önkormányzat ügyfélfogadási idejében: 

Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig 

Kedd: ügyfélfogadás nincs 

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig 

Csütörtök: 8.00-12.00 óráig 

Péntek: 8.00-12.00 óráig 

 írásban:  

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. 

 elektronikus úton:  

adatvedelem@vasarosnameny.hu 

 

1. Hozzáféréshez való jog:  

Az érintett jogosult arra, hogy az a. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Az 

Önkormányzattól tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e 

és ha igen, akkor a GDPR 15. cikk (1) bekezdés szerinti információkat megkaphassa. Az 

Önkormányzat a személyes adatokat az erre irányuló kérésre első alkalommal díjmentesen bocsátja 

az érintett rendelkezésére. 

 

2. Helyesbítését, törléshez, korlátozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy az a. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje Az 

Önkormányzattól a pontatlan adatának helyesbítését, illetve hiányos adatának kiegészítését. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az Önkormányzat pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. Az 

érintett jogosult arra, hogy az a. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje az 

Önkormányzattől, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a 

személyes adatok pontosságát; amennyiben a személyes adatok kezelése jogellenes; ha már nincs 

szükség a személyes adatok kezelésére jelen adatkezelési cél szempontjából, de az érintett igényli 

azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

3. Az elfeledtetéshez való jog: 

Ha Az Önkormányzat nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható 

lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató 

linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

4. Tiltakozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy az a. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozzon a 

személyes adatai kezelése ellen, amennyiben azokat GDPR 6. cikk (1) bekezdés szerinti e) illetve 

f) pontja alapján kezelik. 

 

5. Adathordozhatóság joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy 

ezt akadályozná az Az Önkormányzat, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 
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6. Az érintett továbbá jogosult az önkéntes hozzájárulásának visszavonására. 

Az érintett erre irányuló kérelme esetén az Önkormányzat köteles - a kérelem benyújtásától 

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül -, közérthető formában, 

írásban megadni a választ. 

Adatbiztonsági intézkedések 

 Önkormányzat és az adatfeldolgozók a kezelt személyes adatok biztonságának biztosítása 

érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az 

eljárási szabályokat, amelyek a hatályos adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre 

juttatásához szükségesek.  

 Az Önkormányzat ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, szükség 

esetén módosítja annak érdekében, hogy a személyes adatokat ne érje információbiztonsági 

vagy adatvédelmi incidens. 

 Adatvédelmi incidenst az Önkormányzat a bekövetkezést követően haladéktalanul, de 

legkésőbb az incidens bekövetkezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Amennyiben az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára 

nézve és az érintettek tájékoztatása szükséges, az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul értesíti 

az érintetteket. 

 

 

Egyéb tájékoztatások 

 Az adatszolgáltatás szerződésen, illetve jogszabályon alapul. Az adatszolgáltatás a szerződés 

megkötésének előfeltétele. 

 Az érintett azért köteles megadni a személyes adatait, mert a szerződés, illetve a jogszabályi 

előírások teljesítéséhez, valamint a felek kommunikációjához szükséges. 

 Amennyiben a jogszabályi előírások szerint kötelezően megadni és az Önkormányzatnak 

kötelezően kezelni rendelt személyes adatának megadását megtagadja az az eljárás 

megszüntetését vagy a jogának érvényesítésének ellehetetlenülésének következményével jár. 

 

 

Az érintett jogorvoslati lehetősége 

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. 

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

tel.: +36-1/3911-400 

honlap: http://www.naih.hu 

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem 

ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 

 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

Önkormányzat és az adatfeldolgozó ellen az adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye 

szerinti bíróság előtt. 

 

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 

Önkormányzatra általánosan illetékes rendes bíróság: 

• Járásbíróság: Vásárosnaményi Járásbíróság 

• Törvényszék: Nyíregyházi Törvényszék 

 

Kártérítéshez való jog 

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Önkormányzat felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az 

adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 

adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében 

foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata személyes adatok kezeléséhez 

kapcsolódó egyéb szabályzatai: 

 
 Iratkezelési szabályzat 

 Informatikai Biztonsági Szabályzat 

 Érintetti kérelmek szabályzata 

 Közérdekű adatok megismerésének szabályzata 
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A tájékoztatóban használt fogalmak meghatározása: 

 

Adatok típusa 
 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó 

bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 

Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó 

minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára 

vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből 

vett biológiai minta elemzéséből ered. 

 

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 

vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé 

teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását. Ilyen például az arckép vagy 

a daktiloszkópiai adat. 

 

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 

egészségi állapotáról. 

 

 

Adatkezelő személyek 

 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 

jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Az adatfeldolgozás feltételei: 

 az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, 

 a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint 

dolgozhatja fel, 

 saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, 

 a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, 

 olyan adatkezelő nem bízható meg, aki/amely a feldolgozandó személyes adatokat 

felhasználó üzleti tevékenységében érdekelt, 

 az adatkezelő és adatfeldolgozó között írásbeli szerződésnek kell fennállnia az 

adatfeldolgozásról, amelyben a fentieket szabályozni kell. 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek 

minősül-e. 
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Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a 

jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő 

társaságokat és egyesületeket is. 

 

 

Adatkezelési tevékenységek 

 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából. 

 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják. 

 

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

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

mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt 

külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított 

vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

 

 

Kiemelt fogalmak 

 
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. 

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

Adatvédelmi hatásvizsgálat: ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat 

alkalmazó – típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, 

valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
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nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra 

vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan 

érintik. 

 

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki 

minden olyan esetben, amikor: 

 az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, 

kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; 

 az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket 

foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél, ill. céljaiknál fogva az 

érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; 

 az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges 

kategóriáinak (pl. faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási 

meggyőződésre, stb.) és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó 

határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését 

foglalják magukban. 

 

 

Egyéb definíciók 

 

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: 

 személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több 

tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több 

tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben 

kerül sor;  

 személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő 

vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel 

összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint, 

vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket. 

 

Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, 

amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon 

vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon 

csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen 

továbbítások sorozata tekintetében követ. 

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: szolgáltatás, amely az információs 

társadalom bármely szolgáltatása, azaz bármely, általában térítés ellenében, távolról (a felek 

egyidejű jelenléte nélkül), elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére 

nyújtott szolgáltatás. 

 

 

Infotv. fogalmak 

 

 
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 adaton végzik. 
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Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárosnamény, 2020. október 01. 


