
Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Fő tér 1.

Gyömrő Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 1/187





Tartalomjegyzék

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1. Fogalom meghatározások
1.2. A szabályzat célja
1.3. A szabályzat hatálya
1.4. Felelősség és hatáskörök

2. ALKALMAZOTT ADATKEZELÉSI ALAPELVEK
2.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság
2.2. Célhoz kötöttség
2.3. Adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság
2.4. Pontosság
2.5. Integritás és bizalmas jelleg
2.6. Elszámoltathatóság
2.7. Érintett tájékoztatása
2.8. Az érintettek jogai és érvényesítésük

3. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
3.1. Adatkezelés
3.2. Az adatvédelem tárgya
3.3. Az adatkezelés alapkövetelményei
3.4. Az adatvédelem eszközei
3.5. Igazgatási és iratkezelési szabályok
3.6. Szervezeti és személyi feltételek

4. ADATVÉDELMI OKTATÁS
5. ADATBIZTONSÁG

5.1. Fizikai védelem
5.2. Informatikai védelem
5.3. Jogosultságkezelés
5.4. Adattörlés, adatmegsemmisítés

6. BEÉPÍTETT ADATVÉDELEM
6.1. Hatásvizsgálat

6.1.1. Kockázatok felmérése
6.1.2. Hatásvizsgálat menete

6.2. Kockázatelemzés
6.3. Előzetes konzultáció
6.4. Jogszabályalkotást megelőző adatvédelmi hatásvizsgálat

7. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
7.1. Közös adatkezelés
7.2. Jogszabály által előírt adattovábbítás
7.3. Közérdekű adatigénylés adatvédelmi szabályai
7.4. Adatkezelés elektronikus levelezésben
7.5. Adatkezelés közösségi oldalon
7.6. Honlapon alkalmazott adatkezelés
7.7. Személyes adatok védelme az előterjesztések, tájékoztatók valamint azok mellékleteinek közzététele során
7.8. Önkormányzati képviselő általi adatigénylés
7.9. Önkormányzati képviselő általi adatkezelés

8. ALKALMAZOTT ADATKEZELÉSI DOKUMENTÁCIÓ
8.1. Űrlapok

8.1.1. Érintett kérelmi űrlap
8.1.2. Közérdekű adatot igénylő űrlap
8.1.3. Közérdekű adatok megismerésére irányuló elbíráló űrlap

8.2. Adatkezelési tájékoztatók
8.2.1. Honlap adatkezelési tájékoztató

8.3. Hozzájárulási és hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
8.4. Jegyzőkönyvek, tesztek

8.4.1. Érdekmérlegelési jegyzőkönyvek (tesztek)
8.4.2. Hatásvizsgálati jegyzőkönyv
8.4.3. Adatvédelmi oktatási tesztek és teszt eredmények
8.4.4. Adatvédelmi oktatási jegyzőkönyv
8.4.5. Adatkezelést felülvizsgáló jegyzőkönyv

8.5. Nyilvántartások
8.5.1. Jogszabály által előírt nyilvántartások

8.5.1.1. Személyes adatok kezelésének nyilvántartása
8.5.1.2. Adattovábbítási nyilvántartás

8.5.1.2.1. Rendszeres adattovábbítás nyilvántartása
8.5.1.2.2. Eseti adattovábbítás nyilvántartása

8.5.1.3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
8.5.1.4. Érintettek hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedések nyilvántartása

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 3/187



8.5.1.5. Közérdekű és közérdekű elutasított adatkérés nyilvántartása
8.5.1.6. Adatkezelés automatizált adatkezelési rendszerben
8.5.1.7. Kamera betekintési nyilvántartás - munkahelyi kamerák esetén
8.5.1.8. Kamera adatszolgáltatási nyilvántartás - közterület kamerák esetén
8.5.1.9. Kamera adatszolgáltatási nyilvántartás - közútkezelői elektronikus megfigyelőrendszer esetén
8.5.1.10. Kamera adatszolgáltatási nyilvántartás – helyi közösségi közlekedési eszközön elektronikus biztonságtechnikai megfigyelőrendszer esetén

8.5.2. Adatkezelő döntése alapján vezetett nyilvántartások
8.5.2.1. Érdekmérlegelési jegyzőkönyvek nyilvántartása
8.5.2.2. Rendezvény nyilvántartás
8.5.2.3. Hozzájárulás megtagadó nyilatkozatokról vezetett nyilvántartás
8.5.2.4. Hírlevél feliratkozó lista

8.6. Adatfeldolgozói szerződés
8.7. Szabályzatok

8.7.1. Adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzat
8.7.2. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésének és teljesítésének szabályzata

9. ADATVÉDELMI INCIDENS
9.1. Adatvédelmi incidens észlelése és jelentése
9.2. Adatvédelmi incidens kezelése
9.3. Adatvédelmi incidens bejelentése a Hatósághoz
9.4. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

10. JOGORVOSLAT
10.1. Adatkezelővel szembeni jogorvoslati eljárás
10.2. A Felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
10.3. Az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

11. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ FELADATKÖRE
12. AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEINEK MEGNEVEZÉSE ÉS FŐBB ISMÉRVEIK
13. AZ ADATKEZELŐ ADATFELDOLGOZÓI
14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. MELLÉKLETEK

15.1. Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képező mellékletek
15.2. Egyéb mellékletek

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 4/187



1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Név: Gyömrő Város Önkormányzata
Cím: 2230 Gyömrő Fő tér 1.
E-mail elérhetőség: pmhiv@gyomro.hu
Képviselője: Gyenes Levente
Képviselő tisztsége: polgármester
Adatvédelmi tisztviselő: Avtinet Szolgáltató Kft.

Gyömrő Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelési folyamatainak nyilvántartásaihoz és az
érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat rendelkezéseit az Adatkezelő többi szabályzatának előírásaival összhangban értelmezi.
Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fenn jelen rendelkezések és az Adatkezelő egyéb, a Szabályzat
hatálybalépése előtt elfogadott, előírásai között, úgy jelen szabályzat rendelkezéseit tekinti az irányadónak.

A szabályzatban alkalmazott rövidítések:

Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Mötv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Ibtv. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv.

Ptk. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

GDPR, Rendelet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

NAIH, Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1.1. Fogalom meghatározások

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott fogalommagyarázatokkal, így különösen:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes
személy;
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;
Különleges adat:

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a
büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél
keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a
kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy
másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy
hajtatja végre az adatfeldolgozóval;
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;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
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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;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés
alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az
állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
Adatkezelés korlátozása: a tárolt adatzárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölésével;
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;
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;
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 fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
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;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 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;
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;
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi
szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
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;
Releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet
megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel;
a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben
a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres
gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő Társaságokat és egyesületeket is;
Jó hírnév: adott személyről mások által hozzáférhető azon tényállások, adatok összessége, melyek alkalmasak a személy értékelésére,
a személlyel kapcsolatos értékítélet kifejezésére. Jóhírnév sérelme különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan
tényt állít, híresztel vagy való tényt hamis színben tüntet fel.
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv
vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes
adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
Kötelezően közzéteendő közérdekű adat: az Adatkezelő által kezelt és az Infotv. 1. mellékletében, valamint egyéb jogszabályok
alapján kötelezően nyilvánosságra hozandó információk körébe tartozó adat
Közzététel: az Infotv.-ben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül,
korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a
hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele.
Üzleti titok: az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-ban meghatározottak szerint.

Amennyiben a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az Infotv. és a GDPR) fogalommagyarázatai
eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor jogszabály által meghatározott fogalmak irányadók.
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1.2. A szabályzat célja

Az Adatkezelő jelen szabályzat alkalmazásával biztosítja, hogy munkavégzése, az előírt feladatok ellátás során - a vonatkozó jogszabályok,
különösen az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletben (továbbiakban:
Általános Adatvédelmi Rendelet) és információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
(továbbiakban: Infotv.) meghatározottak szerint -, a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartásával történik.

1.3. A szabályzat hatálya

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes
személy adataira vonatkozik, függetlenül attól, hogy a folyamat manuális módon, illetve részben vagy egészben automatizált módon
történik.

Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan
vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy
elérhetőségére vonatkozó adatokat.

Az Adatkezelő a szabályzat hatályát kiterjeszti minden belső szervezeti egységére, valamint minden dolgozójára, képviselő-testületre,
bizottságaira, képviselőire, a nem képviselő tagokra, amely vagy aki személyes, valamint közérdekű adatok kezelésével, tárolásával,
szolgáltatásával, stb. kapcsolatos tevékenységet lát el, továbbá ilyen adatokat tartalmazó dokumentumokat (előterjeszéseket, tájékoztatókat,
jelentéseket stb.) készít.

A szabályzat hatályát nem terjeszti ki – mint közös adatkezelőre – az önkormányzat intézményeire és gazdasági társaságaira.

A szabályzat előírásait alkalmazza az Adatkezelő belső szervezeti egységei által vezetett nyilvántartások, adatbázisok és valamennyi
egyedileg kezelt személyes adat, továbbá dokumentum esetében. Elektronikus adatkezelés és feldolgozás esetén a vonatkozó informatikai és
informatikai biztonsági utasításokat is alkalmazza.

A szabályzat hatálya nem terjed ki az Informatikai Biztonsági Szabályzatban rendelkezett kérdésekre, az anonim információkra és anonim
adatokra, illetve az elhunyt személyekkel kapcsolatos személyes adatokra.

A Szabályzat aláírása napján azonnal hatályba lép.

1.4. Felelősség és hatáskörök

Az Adatkezelő képviseletében a polgármester határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő
tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket.

Az Önkormányzat jegyzője felelős az Önkormányzat és a Hivatal 

adatvédelmi rendszerének kiépítéséért és működtetéséért, illetve azon - hatáskörébe tartozó - intézkedések megtételéért, melyek a
kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítását segítik elő;
alkalmazottainak adatvédelmi oktatásban való részesítésének biztosításáért;
rendszeres adatvédelmi ellenőrzésért, az ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy jogszabálysértő körülmények
megszüntetéséért, a személyi felelősség megállapításához szükséges eljárás kezdeményezéséért, illetve lefolytatásáért;
érintett felé, annak törvényben meghatározott jogai gyakorlásának biztosításáért.

Jelen szabályzatban előírtak betartásáért minden munkatárs, betartatásáért a feladatkörében minden érintett szervezeti egység vezetője
felelős. A Szabályzatban foglaltak be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül.

2. ALKALMAZOTT ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Az Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel az adatvédelem alapelveinek érvényesülésére, az érintetti jogok biztosítására. Eljárásai
során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

2.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogalapokkal kezel, így különösen törvény
vagy törvényi felhatalmazás alapján, helyi rendeletben meghatározottak szerint, közérdekű jog, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlása
során, szerződés teljesítése érdekében, létfontosságú érdek védelme okán, saját, illetve harmadik személy jogos érdekből, valamint az
érintett személyek hozzájárulása alapján.
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Jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekű jog vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása esetén az adatkezelés alapjául szolgáló
jogszabályt, valamint a rendelkezés helyét az Adatkezelőnek pontosan kell megjelölni.

A szerződésben foglalt kötelezettség teljesítését nem értelmezheti kiterjesztően az Adatkezelő, a jogalap kizárólag a szerződés
előkészítésére, megkötésére, valamint teljesítésére alkalmazható.

Más létfontosságú érdekében végzett adatkezelés esetén valós és aktuális veszélynek kell fennállnia, ellenkező esetben ezen jogalapra nem
hivatkozhat az Adatkezelő.

Az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke esetén érdekmérlegelési teszt segítségével bizonyítani szükséges a kényszerítő erejű érdek
meglétét.

Az Adatkezelő az érintetti hozzájárulást akkor tekinti megadottnak, ha az érintett az adatkezelés tényéről és jogszabályban meghatározott
körülményeiről tájékoztatást kap és az adatkezeléshez szóban, írásban, ráutaló magatartással vagy akarat félreérthetetlen és egyértelmű
kinyilvánításával önkéntesen hozzájárul.

Főszabály szerint a különleges adatok (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre,
szakszervezeti tagságra utaló adat, természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai adat, természetes személyek egyedi
azonosítását célzó biometrikus adat, egészségügyi adat, természetes személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára utaló adat)
kezelése tilos. A különleges adatok csak az alábbi pontokban meghatározott egyes feltételek fennállása estén kezelhetőek:

ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta
ha az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet
szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges
ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni ezen adatok kezeléséhez, de az
adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges
ha az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit
szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik (azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés
kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban
állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé
a szervezeten kívüli személyek számára)
ha az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott
ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok
igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el
ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges
ha az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének
felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális
rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött
szerződés értelmében történik. Továbbá ha ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett
történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban
meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami
jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség
hatálya alatt áll.
ha az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi
veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és
biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik
az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan
ha az közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy
tagállami jog alapján történik, amely arányos az elérni kívánt céllal, illetve az adatkezelés tiszteletben tartja a személyes adatok
védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét
intézkedéseket ír elő

Ezen adatkezeléseket az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy
olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen
intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók.

Bűnügyi személyes adatok kezelése esetében – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a különleges adatok kezelésének feltételeire
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, melyről az érintetteket minden esetben tájékoztatni kell.

2.2. Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő az adatok kezelését szigorúan a célhoz kötöttség elvének megfelelően végzi. Ennek értelmében személyes adatot csak
meghatározott célból, vagy jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése érdekében kezel és az adatkezelés valamennyi szakaszában
megfelel e célnak.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. A személyes adatok
kezelése az érintettel fennálló jogviszony kezdetének napján kezdődik és az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig vagy
jogszabályban meghatározott időpontig tart.
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Az Adatkezelő a személyes adatokat – azok keletkezésétől a megsemmisülésükig – kizárólag az eredeti adatkezelési céllal kezeli és
használja.

Az adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat illetve az ilyen adatot tartalmazó dokumentumokat kizárólag a jogszabály előírásainak
megfelelően használja fel, azokat harmadik fél számára csak megfelelő jogalappal teszi hozzáférhetővé. A közérdekű feladatok, illetve
jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítése során felmerült személyes adatokat csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő célra és ideig
használja fel.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel.

Az Adatkezelő - amennyiben történik adatfeldolgozás - a megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi
személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött
megbízási szerződés szerint érvényesíti.

2.3. Adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság

Az Adatkezelő tevékenysége során törekszik az adattakarékosságra, így kizárólag – figyelemmel a hatályos jogszabályi előírásokra – a
meghatározott cél eléréséhez feltétlenül szükséges adatokat rögzíti és kezeli.

Az adatkezelések során az Adatkezelő tekintettel van a korlátozott tárolhatóság követelményére, ezért az adatokat az adatkezelés céljának
eléréséig, illetve a jogszabályban meghatározott ideig kezeli. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként
jogellenes, az adatokat törli.

A törlésről az Adatkezelő által meghatározott, az adatot ténylegesen kezelő közszolgálati tisztviselő, illetve az Önkormányzat alkalmazásában
álló munkavállaló gondoskodik. A törlést a közszolgálati tisztviselő, illetve az Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló felett
munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy ellenőrizheti.

2.4. Pontosság

Az Adatkezelő az adatkezelés során figyelemmel van az adatok pontosságára, szükség esetén naprakészségére. Napi ügymenetében az
észszerűséget és a javításra, pontosításra fordítandó átfutási időt figyelembe véve mindent megtesz, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul javítsa, pontosítsa.

A javításról az Adatkezelő által meghatározott, az adatot ténylegesen kezelő közszolgálati tisztviselő, illetve az Önkormányzat
alkalmazásában álló munkavállaló gondoskodik. A javítást a közszolgálati tisztviselő, illetve az Önkormányzat alkalmazásában álló
munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy ellenőrizheti.

A személyes adat törlése vagy helyesbítése esetén Adatkezelő köteles mindazokat tájékoztatni a korrekcióról, akiknek korábban avalótlan
vagy hiányos adatot továbbította.

2.5. Integritás és bizalmas jelleg

Az Adatkezelő közszolgálati tisztviselői, illetve alkalmazásában álló munkavállalói a megismert személyes adatokat titokként megőrzik.

Az Adatkezelő közszolgálati tisztviselői, illetve alkalmazásában álló munkavállalói feladataik ellátása során szervezési és technikai
megoldások alkalmazásával gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a személyes adatokba; illetve, hogy a
személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az adat jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető,
megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Adatkezelő adatfeldolgozói szerződés alkalmazásával gondoskodik arról, hogy megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak
valamely műveletét végző adatfeldolgozók alkalmazottjai magukra kötelezően fogadják el a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

2.6. Elszámoltathatóság

Az Adatkezelő felelős az adatvédelmi és adatkezelési alapelveknek való megfelelésért, a megfelelés betartásáért, továbbá a megfelelés
dokumentumokkal alátámasztott igazolásáért.

2.7. Érintett tájékoztatása

Az Adatkezelő bármely személyes adat felvétele, rögzítése, kezelése előtt világosan, figyelemfelkeltő módon és egyértelműen tájékoztatja az
érintettet az adatkezelésről, az Általános Adatvédelmi Rendelt 13. és 14. cikkében és az Infotv. 16. § szakaszában foglaltak szerint,
különösképpen:

az adatkezelés tényéről,
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céljáról,
jogalapjáról,
a kezelt adatok köréről,
adatfelvétel módjáról,
az adatkezelés időtartamáról,
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, elérhetőségéről,
adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről,
az érintetti jogok gyakorlásának módjairól,
az adatkezelés elveiről,
az adatok forrásáról,
személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és
nemzetközi szervezeteket,
körülményeivel összefüggő minden érdemi tényről
profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényéről.

Az Adatkezelő az adatkezelésről adatkezelési tájékoztatót készít, mely formai elvárásai szerint tömör, átlátható, érthető, könnyen
hozzáférhető, világos és közérthető módon megfogalmazott.

Az adatkezelési tájékoztató érintett részére történő biztosításáért az az adatkezelő szervezeti egység felel, amely az Önkormányzatnál vagy a
Hivatalnál az adott adatkezelés kapcsán elsőként lép az érintettel kapcsolatba.

Kötelező adatszolgáltatás esetén a tájékoztatóban az Adatkezelő megjelöli az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az adatkezelő igazolható módon felhívja
az érintett figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

Ha az Önkormányzat vagy a Hivatal a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az
érintettet tájékoztatja, az új adatkezeléshez az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít az érintett
számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A tájékoztatás megadása az adatkezelő szervezeti egysége feladata, amely az elszámoltathatóság okán írásban kell, hogy történjen.

A tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, vagy a
tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges

a) az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások - így különösen a büntetőeljárás - hatékony és eredményes
lefolytatásának,
b) a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,
c) a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának,
d) a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének,
e) az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy
f) harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

2.8. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett az Adatkezelőnél bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, a
hiányos személyes adatok kiegészítését – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – az adatok törlését, korlátozását, illetve saját
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását
részben vagy egészben bármikor visszavonhatja.

Az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmét személyesen, szóban vagy írásban terjesztheti elő.

Az Adatkezelő a szóban előterjesztett kérelemről minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv felvételekor vagy az írásbeli
kérelem átvételekor az érintettet azonosítja, illetve ha kétség merül fel a kérelmező kilétével kapcsolatban, úgy őt személyazonosságának
mihamarabbi, hitelt érdemlő igazolására felszólítja. Az Adatkezelő az érintett hatósági igazolványát csak megtekinti, le nem másolja.

A kérelemmel kapcsolatos valamennyi intézkedés végrehajtása az illetékes szervezeti egység/egységek feladata.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – a
kérelmező, illetve az érintett személyes adatai nélkül - az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi
tisztviselőtől , aki azt három munkanapon belül teljesíti.

Amennyiben az érintett adatai módosítását kéri, úgy az adatot kezelő szervezeti egység kijelöltje helyesbíti a valóságnak nem megfelelő
személyes adatot, amennyiben a személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy az adatot kezelő szervezeti egység kijelöltje az Infotv. 20. §-ban meghatározott okok
fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

Az Adatkezelő az érintett kérésére a rá vonatkozó, illetve az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formában kiadja - figyelemmel a GDPR 20. cikk előírásaira - illetve az adatokat egy másik adatkezelőnek
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továbbítja.

Amennyiben az adatkezeléssel automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás történik, úgy az érintettnek jogában áll tiltakozni az automata
határozat ellen, ebben az esetben kifejezheti tiltakozó álláspontját, emberi beavatkozást kérhet, illetve kifogást nyújthat be a döntés ellen.

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet
elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Elutasítás esetén a döntés ténybeli és jogai
indokait az érintettel tudatni kell. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a beérkező kérelmek számát, a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításról a késedelem okának megjelöléséve a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül az érintettet tájékoztatni kell.

Az érintett az Adatkezelővel szemben panaszt, illetve kártérítési és sérelemdíj igényt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, melyről jelen
szabályzat 10. pontja rendelkezik.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt,
illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén sérelemdíj fizetésére kötelezett. Az
Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az
érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő vagy az a károsult szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

3. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

3.1. Adatkezelés

Az Adatkezelő belső szervezeti egységei szakmai feladataik ellátása során kizárólag

az adott feladat, tevékenység megítélése, az adott döntés előkészítése érdekében, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján
feltétlenül szükséges- és személyes adatok körébe tartozó - adatok gyűjtését, tárolását, rendezését, felhasználását, nyilvánosságra
hozatalát, archiválását, irattárazását láthatja el, valamint
a képviselő-testület, a bizottságok, illetve az Adatkezelő tevékenységének átláthatóbbá tételét szolgáló és a jogszabályok által
közérdekűnek – nyilvánosnak - minősített adatok kezelését, majd ezek közzétételét biztosítja.

Az Adatkezelő fokozott felelősséget vállal az adatok jogszabályszerű kezeléséért, védelméért és szolgáltatásáért.

3.2. Az adatvédelem tárgya

Az adatvédelem kiterjed az Adatkezelő működése során keletkezett személyes adatok teljes körére, keletkezésüktől a megsemmisítésükig.

A kiterjesztés érinti mindazokat az adathordozókat - fizikai jellegüktől függetlenül - amelyek személyes adatokat tartalmaznak.

Ezek közé tartoznak különösen a papír alapú iratok, kimutatások, listák, műszaki dokumentációk, elektronikus, optikai és mágneses
adathordozók, adattároló és adatkezelő informatikai rendszerek a vonatkozó informatikai szabályozás részletezése szerint, továbbá az a
fizikai környezet, ahol az adatállomány kezelése, illetve tárolása történik.

3.3. Az adatkezelés alapkövetelményei

Az Önkormányzati és Hivatali feladatok ellátása során az adott feladat szerinti ügymenet részeként az Adatkezelő biztosítja az adatkezelés
szabályainak maradéktalan betartását, a természetes személyek adatainak védelmét a jogellenes felhasználástól, elvesztéstől és
megsemmisüléstől.

A személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítja a zárt kezelést és a jogszabályok szerinti előírásoknak megfelelő hozzáférést.
Az érintettek adatai kizárólag a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kerülnek feldolgozásra, rögzítésre, felhasználásra, valamint nem
kerülnek illetéktelenek birtokába. Ennek biztosításaként az Adatkezelő pontosan meghatározza az adatkezelést végző közszolgálati
tisztviselők, illetve az alkalmazásában álló munkavállalók adatkezelési hatásköreit.
Az Adatkezelő biztosítja a különböző célú adatok, adatállományok és adatbázisok folyamatos vezetését, aktualizálását, folyamatos
rendelkezésre állását és elérhetőségét - az adathordozó fajtájától függetlenül - az arra jogosultak számára.

Az Adatkezelő biztosítja az informatikai és információs rendszereinek, adatbázisainak folyamatos működését, és szükség szerinti folyamatos
hozzáférés lehetőségét, a folyamatos aktualizálást, a közérdekű adatok folyamatos, a jogszabályoknak megfelelő szolgáltatását.

Az adatkezelés során az Adatkezelő folyamatosan biztosítja az érintett szempontjából fontos adatok helyes, pontos kezelését. A hibás adat
pontosítását észlelésekor hivatalból, valamint az érintett kezdeményezésekor teljesíti.

Az Adatkezelő törekszik a hiányos, a pontatlan adatok pontosítására, aktualizálásra és az idejét múlt adatokat – a jogszabályi előírás szerinti
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őrzési időt követően – törli.

Az Adatkezelő a személyes adatoknak a közérdekű adatokkal való együttes alkalmazása esetén a közérdekű adatok nyilvánossá tételekor,
illetve szolgáltatásakor elsőbbségbe helyezi a személyes adatok védelmét.

3.4. Az adatvédelem eszközei

Az Adatkezelő az adatvédelem eszközeiként kezeli és folyamatosan biztosítja mindazon igazgatási, iratkezelési, szervezési, személyi,
műszaki, technikai, informatikai és egyéb intézkedéseket, melyek elengedhetetlenek az egyes adatok, adatállományok és adatbázisok
zavartalan működéséhez és védelmet nyújtanak ahhoz, hogy

a) illetéktelenek ne jussanak a különböző személyes adatokhoz, személyes adatokat tartalmazó adatbázisokhoz, dokumentumokhoz.

b) különböző adatok, adatbázisok dokumentumok megsérülésére, meghibásodására ne kerüljön sor.

c) az adatkezelés során ismeretek hiánya, illetve emberi mulasztás okozta károsodásra, adatok, dokumentumok megsemmisülésére ne
kerüljön sor,

d) a működés-folytonosság biztosítása érdekében megbízható mentési eljárás alkalmazására kerüljön sor.

3.5. Igazgatási és iratkezelési szabályok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének, továbbá a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása során alkalmazza az iratkezelési
szabályzatát, irattári tervét, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésének és
teljesítésének szabályzatát, az egyes informatikai szabályzatokat, az informatikai biztonsági szabályzatot valamint az adott feladatra
vonatkozó jogszabályok iratkezelésre vonatkozó rendelkezéseit.

Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az
önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe
tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv
általános és különös részre oszlik. Az irattári tervet az Adatkezelő a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet - az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról – előírásainak megfelelően készíti el és alkalmazza.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos ügyekben csak az Adatkezelő szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében
meghatározott feladatkör szerint illetékes szervezeti egység járhat el, működhet közre.

A személyes adatokat tartalmazó ügyek esetében az illetékes munkavállaló és valamennyi közreműködő felelős azért, hogy az adott
iratanyag illetéktelenek kezébe ne kerülhessen, és hogy az elintézés, a jogorvoslati eljárás valamennyi mozzanata jogszerű legyen és
dokumentálásra kerüljön.

Az Adatkezelő a személyes adatokat, a döntés megalapozását szolgáló adatokat, valamint az üzleti titkot tartalmazó iratokat,
dokumentumokat a keletkezésüktől, átvételüktől a megsemmisítésükig illetéktelen személyek elől elzártan kezeli.

3.6. Szervezeti és személyi feltételek

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos teendőket csak az Adatkezelő szervezeti és működési szabályzata , ügyrendje szerint illetékes
belső szervezeti egysége, e feladattal megbízott ügyintézői láthatják el. A folyamatos adatkezelés érdekében a megfelelő helyettesítésről az
Adatkezelő gondoskodik, és ezt az érintett munkavállalók munkaköri leírásában rögzíti.

Amennyiben az Adatkezelő kezel közérdekű adatokat, úgy az adatok folyamatos szolgáltatása érdekében a feladatkör szerint illetékes vezető
felelős a szakterületet jól ismerő és az elektronikus adatkezelésben, tájékoztatásban jártas személy vagy személyek kijelöléséért.

4. ADATVÉDELMI OKTATÁS

Az Adatkezelő az adatvédelmi tudatosság növelése céljából, illetve annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a Rendeletben
foglaltakkal összhangban történjen, éves rendszerességgel adatvédelmi és adatbiztonsági oktatást biztosít szervezeti egységéiben minden
adatkezelést végző személy részére.

Az oktatás eredményességét az Adatkezelő döntése szerint adatvédelmi oktatási teszt kitöltetésével és kiértékelésével ellenőrizheti.

Az Adatkezelő az adatvédelmi oktatásról, illetve az adatkezelő személy azon való részvételéről oktatási jegyzőkönyvet készít.

5. ADATBIZTONSÁG
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5.1. Fizikai védelem

Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő, természeti csapás ellen biztosított épületben kezeli. Biztosítja az általa kezelt papír alapú és
elektronikus adatállományok biztonságos hozzáférési, kezelési és működési feltételeit.

Az Adatkezelő az adatok fizikai védelmét biztosítja, különösen azokban a helyiségekben, ahol adatkezeléssel, illetve adatszolgáltatással
kapcsolatos feladat ellátására kerül sor. Az egyes helyiségek fizikai védelme a Helyiségek adatlapjában került rögzítésre.

Az adatkezelést végző közszolgálati tisztviselő, illetve az Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló személyes adatokat tartalmazó
iratot vagy egyéb adathordozót – munkaköri feladata ellátása kivételével – csak indokolt esetben, a felettes vezető egyetértésével visz ki a
megőrzés helyéről. Ebben az esetben is gondoskodik az adathordozó fizikai épségéről, illetve arról, hogy tartalma illetéktelen személy
tudomására ne jusson.

Az adatkezelést végző közszolgálati tisztviselő, illetve az Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló a nap folyamán csak úgy hagyja
el az adatkezelés helyszínét, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy a helyiséget bezárja. A munkavégzés befejeztével illetve a
munkaidő végeztével a papíralapú adathordozó elzárásáért a ténylegesen adatkezelést végző személy a felelős.

Az ügyfélfogadásra kijelölt helyiségekben dolgozó közszolgálati tisztviselők fokozottan felelősek azért, hogy ügyfélfogadási napokon minden
személyes adatot tartalmazó dokumentum elzárt legyen, vagy az azzal való munkavégzés közben annak tartalmát harmadik személy ne
ismerhesse meg.

Ügyfélfogadási tevékenység közben a közszolgálati tisztviselő, illetve az Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló feladata az ügyfél
megfelelő személyes terének biztosításával, illetve a megfelelő kommunikációs hangerő megválasztásával a személyes adatok integritásának
védelme.

Az Adatkezelő az elektronikus adatkezelés és feldolgozás központi helyiségeinek fizikai védelmét az informatikai és informatikai biztonsági
utasításokban meghatározottak szerint végzi.

5.2. Informatikai védelem

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése, feldolgozása, és tárolása során az Általános Adatvédelmi Rendelet , valamint amennyiben
rendelkezik vele, úgy az informatikai és informatikai biztonsági szabályzat rendelkezései szerint jár el.

Gondoskodik az adatok biztonságáról, figyelemmel a tudomány és technológia állására, a megvalósítás költségeire. Az adatkezelésre
vonatkozó összes körülmény figyelembevételével megvalósítja a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket és eljárási szabályokat,
hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet 24. cikke, 25 cikke szerinti a beépített és alapértelmezett adatvédelem, illetve a 32. cikk szerinti
adatkezelés biztonsága érvényesítésre kerüljön.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket és garanciális
elemeket alkalmazza:

a személyes adatok kezelésére használt informatikai eszközök használatát szabályzatban szabályozza;
az informatikai adatok klimatizált szerverszobában tároltak, csak megfelelő jogosultsággal és csak az arra kijelölt nevesített személyek
férhetnek hozzá;
a személyes adatokat kezelő berendezéseken, hálózatokon a vírusvédelemről gondoskodik
a személyes adatokat kezelő elektromos hálózatról működő elektronikus berendezések a hálózaton történő áramkimaradás esetén
tápellátással védett
a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával (pl. tűzfal, stb.) megakadályozza illetéktelen személyek
hálózati hozzáférését;
az adatkezeléshez használt szoftverek és adatvédelmük jellemzői az „Adatkezeléshez használt szoftverek” adatlapján került rögzítésre.

5.3. Jogosultságkezelés

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekben a kiosztott jogosultságok pontosan nyomon követhetőek, dokumentált formában megőrzésre
kerülnek, valamint, az egyes jogosultságokkal rendelkező személyek tevékenysége és az általuk felhasznált adatok köre ellenőrizhető.

A szabályozás kiterjed a papír alapú adatkezelésekre, az elektronikus adatkezelésekre, a manuális illetve automatizált adatfeldolgozásokra is.

Az Adatkezelő dokumentálja a jogosultságok változásait, különös tekintettel az új jogosultságok kiosztására, illetve a létező jogosultságok
módosítására vagy megszűnésére. Az új jogosultság beállítását, illetve a jogosultság megváltoztatását a jogosultság birtokosának –
hatáskörgyakorlójának - felhatalmazása alapján az informatikáért felelős személy végzi.

Az Adatkezelő adatkezelésében a jogosultsági szintek megállapítása során kizárólag a munkavégzéshez szükséges és elégséges
jogosultságokat oszt ki.

Elektronikus adatkezelés esetén minden olyan esetben, ahol adminisztrátori jogosultság kiadása szükséges, ott a rendszer adminisztrálása
érdekében kizárólag nevesített felhasználó rendelkezik a jogosultsággal.
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Elektronikus adatkezeléséhez az Adatkezelő külső – karbantartó vagy fejlesztő – cég alkalmazottjának folyamatosan működő, korlátlan
időre szóló hozzáférési jogosultságot nem ad ki.

Harmadik félnek az adatkezelésekhez bármiféle hozzáférést (pl. betekintés) kizárólag érvényes adatfeldolgozói szerződés keretén belül vagy
jogszabály rendelkezése alapján eseti, naplózott alkalommal biztosít.

5.4. Adattörlés, adatmegsemmisítés

Amennyiben a papír alapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy az Adatkezelő – figyelemmel a kötelező adatmegőrzési
időkre – az iratkezelési szabályzat szerint intézkedik a papír alapú adathordozó megsemmisítéséről, illetve levéltárba adásáról.

Amennyiben a személyes adatok adathordozója nem papír, hanem más fizikai eszköz, úgy az Adatkezelő a fizikai eszköz megsemmisítésére
a papíralapú dokumentumokra vonatkozó megsemmisítési szabályokat alkalmazza.

Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, az Adatkezelő a digitálisan tárolt dokumentumokra az
informatikai biztonsági szabályzatba foglalt irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza.

6. BEÉPÍTETT ADATVÉDELEM

A beépített adatvédelem az Adatkezelő olyan belső eljárásainak az összessége, amelyekkel igyekszik biztosítani az érintett magánszférájának
lehető legmagasabb szintű védelmét a külső szabályozásoktól függetlenül is.

Az Adatkezelő bármely adatkezelési tevékenységének megkezdése előtt, az érintetteket megillető jogok és szabadságok védelme érdekében
az adatkezelés valamennyi szakaszában figyelemmel van az adatvédelem alapelveire, az érintetti jogok biztosításának garanciális szabályaira,
illetve az Infotv. és a GDPR egyéb előírásaira.

Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerét proaktív módon alakítja ki és azt folyamatosan felülvizsgálja.

Az Adatkezelő az adatkezelései során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoz és hajt végre, amelyek a tudomány és
technikai mindenkori állására, az adatkezelés körülményeire, kockázataira, illetve az érintetti jogokra tekintettel vannak. Egyúttal biztosítja a
személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét, továbbá adatvédelmi incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz valóhozzáférést és az adatok
rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét
adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség különösen vonatkozik a rögzített személyes adatok mennyiségére, kezelésük
mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt biztosítják, hogy a személyes adatok
alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Az Adatkezelő és a megbízásából adatfeldolgozást végző Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy
az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő
utasításának megfelelően kezelhessék a személyes adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Az Adatkezelő főszabály szerint nem továbbít személyes adatokat harmadik ország számára.
Amennyiben mégis ilyen adattovábbításra kerül sor, és megfelelőségi határozat nem áll rendelkezésre, az Adatkezelő vagy a megbízásából
adatfeldolgozást végző Adatfeldolgozó – az Adatkezelő rendelkezéseinek megfelelően - gondoskodik a megfelelő garanciák biztosításáról
érintett számára, illetve a harmadik ország adatvédelemi hiányosságainak ellensúlyozásáról. A garanciáknak minden körülmények között
biztosítják az adatvédelmi alapelvek, különösen az érintetti jogok érvényesülését. A garanciák különösen a személyes adatok kezelésére
vonatkozó általános elveknek, valamint a beépített és alapértelmezett adatvédelem elveinek való megfelelésre vonatkoznak.

6.1. Hatásvizsgálat

Adatvédelmi hatásvizsgálatra abban az esetben van szükség, ha a tervezett adatkezelés „valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve” (GDPR 35. cikk (1) bekezdése). Ebből kifolyólag az Adatkezelőknek folyamatosan
értékelni kell az adatkezelésből eredő kockázatokat.
Hatásvizsgálatot mindig az adatkezelést megelőzően kell végezni, azonban, ha a már folyamatban lévő adatkezelés tekintetében az
adatkezelés magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve és megváltoztak a kockázati tényezők, szintén
szükséges a hatásvizsgálat elvégzése.

Az adatkezelő - amennyiben rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel - , úgy az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor az adatvédelmi
tisztviselő szakmai tanácsát köteles kikérni.

6.1.1. Kockázatok felmérése

Az Adatkezelő - amennyiben rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel - , úgy az Adatvédelmi tisztviselő segítségével a tervezett adatkezelés
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megkezdése előtt kockázatelemzést készít, mely során azonosítja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatokat, ezekről listát
készít, meghatározza az egyes kockázatok fő okait, az objektív és szubjektív kockázati elemeket, azok várható negatív hatásait.

Az elemzés eredményeit az Adatkezelő írásban rögzíti. 
Az eredmények függvényében preventív és a korrektív kockázatkezelési folyamatokat dolgoz ki.

6.1.2. Hatásvizsgálat menete

Amennyiben az Adatkezelő a kockázatok elemzése alapján arra jutott, hogy az érintettek jogaira és szabadságaira nézve nagy kockázatot
jelent a tervezett adatkezelés, szükséges a hatásvizsgálat elvégzése annak érdekében, hogy az Adatkezelő felmérje, hogy az új adatkezelési
folyamat a személyes adatok védelmét hogyan és mennyiben érinti, különös tekintettel annak jellegére, hatókörére, körülményeire, céljaira.

A hatásvizsgálatot az Adatkezelő végzi, az ő felelőssége a rendeletnek való megfelelés biztosítása és bizonyítása. Szükséges kikérnie az
adatvédelmi tisztviselő tanácsát és dokumentálni az általa javasoltakat.

Amennyiben az adatkezelést részben vagy teljes egészében adatfeldolgozó végzi, az adatfeldolgozónak segítenie kell az adatvédelmi
hatásvizsgálat lefolytatásában és közölnie kell a szükséges információkat.

Az Adatkezelő az egymáshoz hasonló adatkezelési műveletek vizsgálatát, amelyek hasonló kockázatokat jelentenek - egyetlen hatásvizsgálat
keretében végzi.
A hatásvizsgálatot a https://www.naih.hu/adatvedelmi-hatasvizsgalati-szoftver.html linken elérhető nyílt forráskódú szoftver segítségével
folytatja le.

Az Adatkezelő a hatásvizsgálat elvégzését követően legalább 3 évente, de az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén
szükség szerint gondoskodik a hatásvizsgálat felülvizsgálatáról, mely során a kockázatok értékelését ismételten elvégzi.

A hatásvizsgálat eredményét az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra. A hatásvizsgálat eredményét megőrzi, mellyel szükség esetén
bizonyíthatja, hogy alaposan járt el és már az adatkezelés megkezdése előtt figyelembe vette az érintettek jogaira és szabadságaira
kockázatot jelentő tényezőket és azok mérséklésére intézkedéseket hozott.

6.2. Kockázatelemzés

Amennyiben a hatásvizsgálat az adatkezelés tekintetében magas kockázatot állapít meg, úgy az Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselő
segítségével az adatkezelésről kockázatelemzést készít, mely során

azonosítja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatokat, ezekről listát készít,
meghatározza az egyes kockázatok fő okait,
az objektív és szubjektív kockázati elemeket,
azok várható negatív hatásait.

Az elemzés eredményeit az Adatkezelő írásban rögzíti. Az eredmények függvényében preventív és a korrektív kockázatkezelési
folyamatokat dolgoz ki.

6.3. Előzetes konzultáció

Amennyiben az elvégzett hatásvizsgálat azt állapítja meg, hogy a tervezett adatkezelési műveletek valószínűsíthetően magas kockázattal
járnak a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, úgy az Adatkezelő az adatkezelési folyamat megkezdését megelőzően
konzultációt kezdeményez a Hatósággal.

A konzultáció kezdeményezése során az Adatkezelő csatolja:

az elvégzett hatástanulmányt,
az adatkezelési folyamatban részt vevő adatkezelő(k), adatfeldolgozó(k) feladatköreinek felsorolását,
az adatkezelés célját, módját,
az érintettek jogainak, szabadságainak biztosítása védelmében hozott intézkedéseket, garanciákat, valamint
az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét.

6.4. Jogszabályalkotást megelőző adatvédelmi hatásvizsgálat

Amennyiben a helyi rendelet alkotás során a tervezett jogszabály érinti a személyes adatok kezelését és az előzetesen elvégzett vizsgálat
alapján az magas kockázattal jár az érintettek jogainak vonatkozásában, úgy a jogszabály-előkészítési eljárás keretei között az Adatkezelő
hatásvizsgálatot végez és ha szükséges, előzetes konzultációt kezdeményez és folytat le a Hatósággal (NAIH).

Amennyiben alapos mérlegelést követően az Adatkezelő arra jut, hogy nem szükséges a hatásvizsgálat elvégzése, úgy a döntés indokait és
körülményeit dokumentálja.
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7. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

7.1 Közös adatkezelés

A Rendelet alapján amennyiben az adatkezelés módját, céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, úgy azok
közös adatkezelőknek minősülnek, ebből következően az Intézmény, valamint az adatkezelés lényeges körülményeinek meghatározásában
résztvevő másik fél, illetve felek, mint közös adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelők) a személyes adatok kezelése során maradéktalanul
betartják az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

Az Adatkezelők feladataikat és hatásköreiket szerződésben rögzítettek. A megállapodás átlátható módon tartalmazza a közös adatkezelők
GDPR rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséért fennálló - különösen az érintettek jogainak érvényesítésével, valamint ezen
kötelezettségek teljesítésének elmulasztásával kapcsolatos - felelősségek megoszlását, kivéve azt az esetet és annyiban, amennyiben az
Adatkezelőkre vonatkozó felelősség megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog határozza meg.

Az érintett mindegyik Adatkezelő felé és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

7.2. Jogszabály által előírt adattovábbítás

Az Adatkezelőnek joga és kötelessége azokat a rendelkezésére álló személyes adatokat továbbítani az illetékes hatóságoknak, amely
személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági végzés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, illetve az ebből származó
következmények miatt az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

7.3. Közérdekű adatigénylés adatvédelmi szabályai

A közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - a
törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. Az erre vonatkozó eljárási rendet külön
szabályzat tartalmazza.

7.4. Adatkezelés elektronikus levelezésben

Az Adatkezelő nem folytat elektronikus levelezést, nincs ahhoz kapcsolódó adatkezelése.

7.5. Adatkezelés közösségi oldalon

Az Adatkezelő az érdeklődők tájékoztatása céljából(pl. intézményi események, közérdekű információk, stb.) a Gyömrői aktualitások-
Gyömrő Önkormányzati Portál; Gyömrő Város Önkrományzata; oldalon profilt tart fenn.
A profil neve: https://hu-hu.facebook.com/gyomro.varos.onkormanyzata/; www.gyomro.hu;

Az Adatkezelő a közösségi oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli.

Az Adatkezelő közösségi oldalának látogatóira, illetve az általuk közzétett személyes adatokra a Gyömrői aktualitások-Gyömrő
Önkormányzati Portál; Gyömrő Város Önkrományzata; adatvédelmi, adatkezelési és szolgáltatási feltételei az irányadóak.

7.6. Honlapon alkalmazott adatkezelés

Honlap neve: www.gyomro.hu

Az Adatkezelő weboldalának alapvető funkciónak használatához nem szükséges a weboldal látogatói személyes adataik megadása.
Amennyiben a weboldal böngészése során nincs szükség a látogató személyes adatainak megadására, abban az esetben is előfordulhat, hogy
bizonyos esetekben a honlap látogatása személyes adatok kezelésével és gyűjtésével is együtt járhat,a weboldal elérhetővé tétele, a
weboldalon keresztül használható szolgáltatások nyújtása és azok javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági
adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztika készítésének céljából.

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik nélkül a weboldal nem működhet, ezért ezek használatához nincs szükség a
Látogató hozzájárulására. Az Adatkezelő a weboldalán alkalmaz ilyen sütiket.
A süti neve: Munkamenet süti-PHPSESSID
Ezek alkalmazásáról a weboldalán a Látogatót előzetesen nem tájékoztatja.

Minden egyéb olyan süti alkalmazása esetén, amelynek célja vagy funkciója nem szorosan a weboldal működése - hanem egyéb
adatkezelési cél (pl. az analitikai, a közösségi média kapcsolat, harmadik fél, a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő, egyéb
marketing célú sütik) - előzetesen be kell szerezni a látogató hozzájárulását. Az Adatkezelő a weboldalán ilyen sütiket nem alkalmaz.
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Az Adatkezelő weboldalán engedélyez olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek adatokat gyűjthetnek. Amennyiben
erre sor kerül(ne), úgy az adatkezelő kizárólag olyan sütiket engedélyez(ne), amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy milyen
adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat.

Az Adatkezelő weboldalán statisztikagyűjtő alkalmazást használ.

A modul neve: Google Analytics
Amely a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google Inc. szoftvernek és azon keresztül az Adatkezelőnek, mint a
weboldal tulajdonosának.

Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. Ezeket az
Adatkezelő nem kapcsolja össze az honlap-látogató által a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes
adataival, és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

Az adatkezelő weboldalát elektronikus kereskedelemre nem használja

Az adatkezelő weboldala marketingcélú megkereséshez adatokat nem gyűjt.

A weboldal az adatkezelő munkavállalójának üzemeltetésében, biztonságos szervereken üzemel. A weboldalhoz az Adatkezelő illetékes
munkavállalóin és a szervert üzemeltető szolgáltatón kívül más nem fér hozzá.

A weboldal html kódja az Adatkezelőtől független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket tartalmazhat. Ezekre való kattintás
esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső
szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának
megfelelően, ugyanakkor az Adatkezelőnek ügyelnie kell rá, hogy ilyen esetekben, szinte kivétel nélkül közös adatkezelés valósul meg a
harmadik személy által üzemeltett weboldal adatkezelője és közte, ebből következően az ő tájékoztatási kötelezettsége is fennáll.

Az Adatkezelő honlapján végzett adatkezelések felsorolását, és azok Rendeletben meghatározott ismérveinek részletezését jelen szabályzat
15.1. pontjában megjelölt, jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik felsorolását, és azok ismérveinek részletezését jelen szabályzat 15.1. pontjában megjelölt, jelen
szabályzat elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet tartalmazza.

7.7. Személyes adatok védelme az előterjesztések, tájékoztatók valamint azok mellékleteinek közzététele során

Az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos -Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény(továbbiakban:
Mötv.) 46. § (2) bekezdése szerint -zárt ülés tartása esetén a zárt ülés keretében tárgyalható vagy tárgyalandó ügyet a zárt ülésen résztvevők
vagy az arra meghívottak ismerhetik meg.

Zárt ülésre beterjesztett előterjesztéseken a zárt ülésre utaló megkülönböztető jelzés az iraton és a mellékletein az Adatkezelő által
feltüntetésre kerül. Az Adatkezelő a tárgy rovatban, vagy tárgy rovat hiányában a dokumentum kezdő oldalának tetején kötelező jelleggel
feltünteti a „zárt ülés” szöveget, valamint alatta az indokául szolgáló jogszabályi rendelkezésre való utalást.

Az Adatkezelő a személyes adatok védelmének biztosítása mellett zárt ülés tartása esetén is biztosítja a külön törvény szerinti közérdekű
vagy közérdekből nyilvános adatok megismerését.

A zárt ülésen hozott döntések – a következő bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – nyilvánosak.

Az Adatkezelő zárt ülésen tárgyalt szociális vagy egyéb egyedi ügyek esetében hozott határozatok közzététele során

a) az érintett nevét, mint az érintett azonosítására alkalmasnak minősülő védendő adatot nem hozza nyilvánosságra, nem teszi közzé,
b) továbbá, amennyiben az előterjesztés címe tartalmazza az érintett személy nevét, a személy teljes nevét nem teszi közzé.Ilyen
esetben a meghívóba csak az érintett személy nevének monogramját tünteti fel, illetve egyéb más módon biztosítja az Adatkezelő
számára az azonosítást.

Amennyiben az ügyben a zárt ülés tartásának a Mötv.szerinti feltételei nem állnak fenn, de az előterjesztés vagy a mellékletei személyes,
üzleti titok vagy jó hírnév körébe tartozó védendő adatokat tartalmaznak, az előterjesztést készítő belső szervezeti egység gondoskodik
arról, hogy az előterjesztés, a tájékoztató vagy azok mellékletei csak a jogszabályok előírásai szerinti legszükségesebb mértékben
tartalmazzanak védendő adatokat.

Az Adatkezelő védendő adatot az előterjesztésben vagy annak mellékleteiben csak akkor szerepeltet, ha a belső szervezeti egysége
megítélése szerint az jogszabályi előírásra tekintettel vagy egyéb okból elkerülhetetlen. Ebben az esetben az előterjesztésben rögzíti a
melléklet megtekintésének helyét az arra jogosultak számára.

Amennyiben az előterjesztést készítő belső szervezeti egység jogszabály előírása vagy egyéb indokból úgy ítéli meg, hogy a védendő adatot
az előterjesztésben szükséges szerepeltetni, akkor az Adatkezelő az adatok védelmét rögzítés során azok kitakarásával biztosítja. A kitakarás
történhet kézi vagy gépi ráírással.

A személyes adatok, üzleti titkok, jó hírnév körébe tartozó adatok védelme érdekében kitakart adatok védelme nem sértheti a közérdekű
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adatok megismeréséhez fűződő jogokat.

Védendő adatot tartalmazó előterjesztést vagy mellékletét a betekintésre jogosultak

a) az előterjesztés előkészítéséért felelős belső szervezeti egység által meghatározott helyiségben, időpontban vagy időtartam alatt;
b) képviselő-testületi előterjesztés esetén a Képviselő-testület helyszínén is;
c) valamint bizottsági előterjesztés esetén az illetékes bizottság titkárságán tekinthetik meg.

7.8. Önkormányzati képviselő általi adatigénylés

Az önkormányzati képviselő jogosult mindazon adatok igénylés általi megismerésére, melyek képviselői munkájához szükségesek. A
képviselő általi adatmegismerés bővebb, szélesebb információismereti jogosítványt ad, a képviselő - testület tagjaként a képviselő
megismerheti a döntés megalapozását szolgáló, valamint az üzleti titok körébe tartozó adatokat is.

7.9. Önkormányzati képviselő általi adatkezelés

Az önkormányzati képviselő jogosult mindazon adatok megismerésére, amelyek képviselői munkájához szükségesek.

A célhoz kötött adatkezelés elve alapján az önkormányzati képviselő konkrét ügyben –az erre hatáskörrel rendelkező bizottság tagjaként,
illetve a képviselő-testület ülésén – a személyes adatok kezelését igénylő eljárás részként ismerheti meg a személyes adatokat.

Amennyiben a képviselő, képviselői munkájával kapcsolatban személyes adatokhoz jut, vagy azzal összefüggésben kezel, az adatvédelem
biztosítása során az adatkezelővel azonos kötelezettségek és felelősségek terhelik.

A testület egészét megilleti – különösen a tulajdonosi, fenntartói jogokkal összefüggésben – a személyes adatok megismerésének joga, mely
jog határozatképes ülés keretében gyakorolható.

8. ALKALMAZOTT ADATKEZELÉSI DOKUMENTÁCIÓ

8.1. Űrlapok
8.1.1. Érintetti kérelmi űrlap

Az Adatkezelő az érintetti jogok érvényesítési igényének rögzítéséhez érintetti kérelmi űrlapot alkalmaz, mely űrlap adatkezelési
tájékoztatója megtalálható az igényt felvevő szervezeti osztályon.

Az Adatkezelő az érintetti kérelmi űrlapot főszabály szerint a kérelem teljesítéséig őrzi meg.

A kérelem teljesítését követően az érintetti kérelmi űrlap megsemmisíthető, azonban az Adatkezelő a kérelem tartalmának ismeretében, a
célhoz kötöttség és korlátozott tárolhatóság elvének tiszteletben tartásával, egyedileg állapíthatja meg az űrlapok tárolási idejét.

Amennyiben az érintetti kérelmi űrlapok megőrzési időtartamát az Adatkezelő döntése alapján meghosszabbítja, úgy észszerű határidőt tűz
ki és megfelelő indokot nevez meg a megőrzési idő meghosszabbítására.

Az űrlapok megőrzési idejének meghosszabbítása esetén az Adatkezelő adatfelelős szervezeti egysége minden esetben kikéri az adatvédelmi
tisztviselő szakmai tanácsát.

A megőrzési idő meghosszabbítása esetén az Adatkezelő a meghosszabbítás jogszerűségéhez érdekmérlegelési tesztet készít, illetve a
meghosszabbítás tényét az érintetti kérelmi űrlap adatkezelési tájékoztatójában rögzíti.

Amennyiben az Adatkezelő az űrlapot a kérelem teljesítését követő hosszú ideig (10 évig vagy tovább) kívánja megőrizni, úgy ahhoz
minden esetben kötelezően hatásvizsgálatot készít.

8.1.2. Közérdekű adatot igénylő űrlap

Az Adatkezelő közérdekű adatigénylések rögzítéséhez közérdekű adatigénylő űrlapot alkalmaz, mely űrlap adatkezelési tájékoztatója
megtalálható az igényt felvevő munkavállalónál.

Az Adatkezelő az adatigénylő űrlapot főszabály szerint a kérelem teljesítéséig őrzi meg.

Az űrlapon szereplő adatokat az Adatkezelő a „Közérdekű adatkérések nyilvántartása”-ban rögzíti.

A nyilvántartásba vételt követően az igénylőlap megsemmisíthető, azonban az Adatkezelő a kérelem tartalmának ismeretében, a korlátozott
tárolhatóság elvének alkalmazásával meghosszabbíthatja azok tárolási idejét. Ebben az esetben észszerű határidőt tűz ki és megfelelő
indokot nevez meg a megőrzési idő meghosszabbítására, valamint a meghosszabbításhoz kötelezően kikéri az adatvédelmi tisztviselő
szakmai tanácsát.
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A megőrzési idő meghosszabbítása esetén az Adatkezelő a meghosszabbítás jogszerűségéhez érdekmérlegelési tesztet készít, illetve a
meghosszabbítás tényét a közérdekű adatigénylő űrlap adatkezelési tájékoztatójában rögzíti.

8.1.3. Közérdekű adatok megismerésére irányuló elbíráló űrlap

Az Adatkezelő közérdekű adatigénylések teljesítéséhez közérdekű adatok megismerésére irányuló elbíráló űrlapot alkalmaz, mely űrlap
adatkezelési tájékoztatója megtalálható az igényt elbíráló munkavállalónál.

Az Adatkezelő az elbíráló űrlapot főszabály szerint a kérelem teljesítéséig őrzi meg.

Az elbírálás megtörténte után az elbíráló-lapon szereplő adatokat az Adatkezelő a „Közérdekű adatkérések nyilvántartás”-ban rögzíti.

A nyilvántartásba vételt követően az elbíráló-lap megsemmisíthető, azonban az Adatkezelő a kérelem tartalmának ismeretében, a célhoz
kötöttség és korlátozott tárolhatóság elvének tiszteletben tartásával meghosszabbíthatja azok tárolási idejét. Ebben az esetben észszerű
határidőt tűz ki és megfelelő indokot nevez meg a megőrzési idő meghosszabbítására, valamint a meghosszabbításhoz kötelezően kikéri az
adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát.

A megőrzési idő meghosszabbítása esetén az Adatkezelő a meghosszabbítás jogszerűségéhez érdekmérlegelési tesztet készít, illetve a
meghosszabbítás tényét a közérdekű adatigénylő űrlap adatkezelési tájékoztatójában rögzíti.

8.2. Adatkezelési tájékoztatók

Az Adatkezelő minden általa folytatott adatkezelésről az Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikke szerint meghatározott tartalommal
adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

Új adatkezelés bevezetésekor az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően az adatkezelésért felelős szervezeti egység tájékoztatja
az adatvédelmi tisztviselőt a tervezett adatkezelés részleteiről. A bejelentés alapján az adatvédelmi tisztviselő közreműködik az adatkezelési
tájékoztató elkészítésében. Szükség esetén az illetékes munkavállalóval vagy munkavállalókkal konzultál.

Amennyiben egy folyamatban lévő adatkezelésben bárminemű változás történik, úgy az adatkezelésért felelős szervezeti egység arról
haladéktalanul tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt. A bejelentés alapján az adatvédelmi tisztviselő közreműködik az adatkezelési
tájékoztató érintett pontjainak módosításában, illetve szükség esetén az illetékes munkavállalóval vagy munkavállalókkal konzultál.

A hatályos adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő azon szervezeti egységében található kifüggesztve, amely szervezeti egység az
Önkormányzatnál vagy a Hivatalnál az adott adatkezelés kapcsán elsőként lép az érintettel kapcsolatba.

Minden adatkezelési tájékoztató másodpéldánya megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél.

Amennyiben az Adatkezelő jogszabály változás vagy egyéb módosítás okán újabb adatkezelési tájékoztatót bocsát az érintettek
rendelkezésére, minden esetben kötelezően kikéri az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát. Az Adatkezelő a régebbi és újabb
adatkezelési tájékoztatót (verziót) is tárolja az adatkezelés időtartama alatt.

Az Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatót - figyelemmel az elszámoltathatóság elvére – legalább az adatkezelés fennállásáig őrzi meg.

8.2.1. Honlap adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő, mint a(z) www.gyomro.hu; honlap üzemeltetője, honlapjának látogatóit adatkezelési tájékoztató közzétételével tájékoztatja
a honlapon végzett személyes adatok kezelése körében alkalmazott gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és
technikai intézkedéseiről, a honlapon alkalmazott cookie-król (sütikről), valamint a látogatók adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, és azok
érvényesítésének lehetőségeiről.
A honlap adatvédelmi tájékoztatója elérhető az Adatkezelő hivatalos weboldalán.

8.3. Hozzájárulási / hozzájárulást megtagadó nyilatkozatok

Az Adatkezelő adatkezelésében alkalmazhat olyan adatkezeléseket illetve adattovábbításokat, amelyek jogszerűségéhez elengedhetetlen az
érintett igazolható hozzájárulása.

A hozzájáruló nyilatkozat kitöltése és az érintettel való érvényesítése azon munkavállaló feladata, amely munkavállaló az adott adatkezelés
kapcsán elsőként lép az érintettel kapcsolatba.

A hozzájáruló nyilatkozat - az Adatkezelő által választott adattárolási módon megőrizve - az erre kijelölt mappában található.

Az Adatkezelő a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez azokban az esetekben is biztosítja az érintettek számára a hozzájárulás illetve a
hozzájárulás megtagadásának a lehetőségét, amikor az eset (pl. rendezvény stb.) jellegénél fogva a hozzájárulási nyilatkozatok kitöltése
életszerűen nem valósítható meg (pl. nyilvános rendezvény látogatása).
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A hozzájáruló nyilatkozat mintát és a hozzá tartozó adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő - figyelemmel az elszámoltathatóság elvére–
legalább az adatkezelés fennállásáig őrzi meg.

A kitöltött hozzájáruló nyilatkozatokat az Adatkezelő főszabály szerint az adatkezelés irányadó időtartamáig vagy a hozzájárulás
visszavonásáig tárolja. Azonban azok megőrzési időtartamát az Adatkezelő döntése alapján meghosszabbíthatja, azzal a feltétellel, hogy
észszerű határidőt tűz ki és megfelelően indokot nevez meg a megőrzési idő meghosszabbítására, valamint a meghosszabbításhoz
kötelezően kikéri az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát.

A nyilatkozatokat, ha az érintett nem vonta vissza a hozzájárulását, az adatkezelés céljának teljesüléséig, illetve az Adatkezelő által
előzetesen, a vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban megadott időpontig lehet őrizni.

8.4. Jegyzőkönyvek, tesztek

8.4.1. Érdekmérlegelési tesztek (jegyzőkönyvek)

Az Adatkezelő saját vagy harmadik fél jogos érdekében történő adatkezelés, illetve nem jogszabály alapján meghatározott közérdek
gyakorlása esetén az adatkezelés megkezdése előtt felméri, hogy a végzendő adatkezelés nem korlátozza-e az érintettek jogait és
szabadságait. Az Adatkezelő a felméréshez az adatvédelmi tisztviselő szakmai segítségével és együttműködésével érdekmérlegelési tesztet
készít.

Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztben összeveti saját, illetve harmadik fél érdekét az érintett jogaival és szabadságaival, majd a
vizsgálat az eredményt dokumentálja. Az Adatkezelő a mérlegelés eredménye, valamint- ha rendelkezik vele - az adatvédelmi tisztviselő
véleményének figyelembevételével dönt az adatkezelés megengedhetőségéről.

Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet közzéteszi teszi, annak érdekében, hogy kényszerítő erejű jogos érdekei az érintettek számára is
egyértelműek és megismerhetőek legyen.

Az érdekmérlegelési teszt az Adatkezelő azon szervezeti egységében érhető el az érintettek számára, amely szervezeti egység az adott
adatkezelés kapcsán elsőként lép az érintettel kapcsolatba.

Az érdekmérlegelési tesztek megőrzési ideje - figyelemmel az elszámoltathatóság elvére - legalább az adatkezelés fennállásáig történik.

8.4.2. Hatásvizsgálati jegyzőkönyv

A hatásvizsgálat eredményét az adatkezelő jegyzőkönyvezi, amely dokumentumot nem hoz nyilvánosságra. A hatásvizsgálat eredményét
megőrzi, mellyel szükség esetén bizonyíthatja, hogy alaposan járt el és már az adatkezelés megkezdése előtt figyelembe vette az érintettek
jogaira és szabadságaira kockázatot jelentő tényezőket és azok mérséklésére intézkedéseket hozott.

Az Adatkezelő a hatásvizsgálatot és annak szükség eseti újabb verzióit minimum az adatkezelés időtartama alatt megőrzi.

8.4.3. Adatvédelmi oktatási tesztek és teszt eredmények

Az adatvédelmi oktatást követően az Adatkezelő saját belátása szerint felmérheti az adatkezelő személyek adatvédelmi ismereteit. Ezen
felmérés egyik lehetséges módja oktatási tesztlap kitöltetése és annak értékelése.

Amennyiben az Adatkezelő a felmérés mellett dönt, úgy a kitöltött tesztet annak kiértékeléséig őrzi meg, majd az Adatkezelő döntése szerint
a tesztlapokat megsemmisíti, vagy átadja azt a kitöltő személyeknek.

Az oktatási teszteket értékelő „megfelelt / nem felelt meg” eredmények az Adatkezelő által az értékelés lefolytatásáig betekintéssel kezelt
adatok, azokra nem alkalmaz megőrzésére irányadó időtartamot. Ezen adatok az előző bekezdésben foglaltak szerint a tesztlapokon
megsemmisítésre vagy a kitöltő személynek átadásra kerülnek.

8.4.4. Adatvédelmi oktatási jegyzőkönyv

Az Adatkezelő figyelemmel a GDPR 24. cikk (1) bekezdésére - amely szerint az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre, annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a rendeletben foglaltakkal összhangban történjen-, ezért
évenként adatvédelmi és adatbiztonsági oktatást végez. Az Adatkezelő az adatvédelmi oktatás teljesítésének bizonyítása érdekében oktatási
jegyzőkönyvet készít, melyet az adatkezelést végző személy munkaviszonyának fennállásig őrzi meg.

Mivel az Adatkezelő érdeke az oktatás megtörténtének bizonyítása, ezért az oktatási jegyzőkönyvhöz érdekmérlegelési tesztet is készít.

8.4.5. Adatkezelést felülvizsgáló jegyzőkönyv

Amennyiben az Adatkezelő által végzett kötelező (vagy nem kötelező) adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát
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törvény, rendelet, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, úgy az Adatkezelő az
adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Az ellenőrzés során teljes körűen
kell vizsgálni, hogy a személyes adatok kezelése, az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtása a rendelettel összhangban történik-e.

A felülvizsgálat eredményét az Adatkezelő dokumentálja, és a dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi.

8.4.6. Jegyzőkönyv kamerás felvételek zárolásához

Amennyiben az adatkezelőhöz kérelem érkezik a kamerafelvételek zárolása iránt, úgy az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti a felvételek
további tárolásának indokait, időtartamát és minden egyéb lényeges tényt.

A jegyzőkönyvet az Adatkezelő egy évig őrzi.

8.4.7. Jegyzőkönyv kamerás felvételek betekintéséhez

Amennyiben az adatkezelőhöz kérelem érkezik a kamerafelvételekbe történő betekintés iránt, úgy az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti a
betekintés indokait, pontos idejét és minden egyéb lényeges tényt.

jegyzőkönyvet az Adatkezelő egy évig őrzi.

8.5. Nyilvántartások

8.5.1. Jogszabály által előírt nyilvántartások
8.5.1.1. Személyes adatok kezelésének nyilvántartása

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet 30. cikke szerinti tartalommal adatkezelési nyilvántartást
vezet. A nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazhat.

A nyilvántartás elektronikus rendszerben történik, az adatkezelőtől származó információk alapján. A nyilvántartás megtekintés céljából az
Adatkezelő által meghatározott személyek részére érhető el.

Az adatkezelési nyilvántartás másodpéldánya elektronikus formában letöltve megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél. A letöltött
nyilvántartás frissítése az Adatkezelő képviselőjének feladata.

Az adatkezelési nyilvántartásban , valamint az elektronikus naplóban rögzített adatokat az Adatkezelő a kezelt adat törlését követő tíz évig
őrzi meg.

8.5.1.2. Adattovábbítási nyilvántartás

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet 30. cikke szerinti tartalommal adatkezelési nyilvántartást
vezet.

8.5.1.2.1. Rendszeres adattovábbítás nyilvántartása

A nyilvántartási feladatok megkönnyítése érdekében a rendszeres időszakonként végzett adattovábbításokról az adatkezelő szervezeti
egységeitől kapott információk alapján elektronikus rendszerben készít nyilvántartást.

A nyilvántartás megtekintés illetve szerkesztés céljából az Adatkezelő által meghatározott személyek részére érhető el.

Az adattovábbítási nyilvántartás másodpéldánya elektronikus formában letöltve megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél. A letöltött
nyilvántartás frissítése az Adatkezelő képviselőjének feladata.

Amennyiben a rendszeres adattovábbítási nyilvántartásba személyes adat nem kerül, úgy az bármeddig tárolható. A rendszeres
adattovábbítási nyilvántartást az Adatkezelő főszabályként az adatkezelésre irányadó időtartamig őrzi meg.

8.5.1.2.2. Eseti adattovábbítás nyilvántartása

Az esetileg végzett adattovábbításokat az Adatkezelő szervezeti egységei esetenként és adattovábbításonként végzik, manuális módon.

A nyilvántartás letöltés céljából az Adatkezelő által meghatározott személyek részére érhető el. A nyilvántartás vezetése az Adatkezelő által
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meghatározott, eseti adattovábbítást végző személyek feladata.
Az adattovábbítási nyilvántartás másodpéldánya elektronikus formában letöltve megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél. A nyilvántartás
frissítése az Adatkezelő képviselőjének feladata.

Az eseti nyilvántartásba kerülhet természetes személy személyes adata, ezért ennek megőrzése korlátozott. Az eseti adattovábbítási
nyilvántartást az Adatkezelő főszabályként az adatkezelésre irányadó időtartamig őrzi.

8.5.1.3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az Adatkezelő a bekövetkezett adatvédelmi incidensekről az Általános Adatvédelmi Rendelet 33. cikke szerinti tartalommal adatvédelmi
incidens nyilvántartást vezet. A nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazhat.

A bekövetkezett incidenst az Adatkezelő szervezeti egységei esetenként és incidensenként rögzítik.

A nyilvántartás letöltés céljából az Adatkezelő által meghatározott személyek részére érhető el. A nyilvántartás vezetése az Adatkezelő által
meghatározott, adatvédelmi incidens rögzítését végző személyek feladata.
A nyilvántartás másodpéldánya elektronikus formában letöltve megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél. A nyilvántartás frissítése az
Adatkezelő képviselőjének feladata.

Az Adatkezelő az adatvédelmi nyilvántartásban , valamint az elektronikus naplóban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig
őrzi meg.

8.5.1.4. Érintettek hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedések nyilvántartása

Az kitöltött érintetti kérelem űrlapon szereplő személyes adatokat az Adatkezelő érintetti kérelemmel foglalkozó munkavállalója esetenként,
manuális módon rögzíti az „Érintettek hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedések nyilvántartás”-ba. A nyilvántartás személyes adatot nem
tartalmazhat.

A nyilvántartás letöltés céljából az Adatkezelő által meghatározott személyek részére érhető el. A nyilvántartás vezetése az Adatkezelő által
meghatározott személyek feladata.
A nyilvántartás másodpéldánya elektronikus formában letöltve megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél. A nyilvántartás frissítése az
Adatkezelő képviselőjének feladata.

Az Adatkezelő a nyilvántartásokban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig őrzi meg.

8.5.1.5. Közérdekű adat megismerése iránti igények nyilvántartása

Az Adatkezelő a közérdekű adatkezeléssel kapcsolatban külön szabályzatot alkalmaz, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
igénylésének és teljesítésének szabályzata néven. E témakörrel kapcsolatban annak rendelkezései az irányadóak.

8.5.1.6. Adatkezelés automatizált adatkezelési rendszerben

Elektronikusa napló: 
A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából az Adatkezelő és az
Adatfeldolgozó automatizált adatkezelési rendszerben (a továbbiakban: elektronikus napló) rögzíti:

a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények
érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek meg és használhatóak fel.

Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az elektronikus naplóban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz
évig kell megőrizni.

8.5.1.7. Kamera betekintési nyilvántartás - munkahelyi kamerák esetén

Az Adatkezelő nem alkalmaz munkahelyi kamerás megfigyelést, így nem vezet kamera betekintési nyilvántartást.

8.5.1.8. Kamera adatszolgáltatási nyilvántartás - közterületi kamerák esetén
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Az Adatkezelő közterületi kamerás megfigyelőrendszer működtetése esetén külön szabályzatot alkalmaz, közterületi kamerás megfigyelés
szabályzata néven. E témakörrel kapcsolatban annak rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben az Adatkezelő közterületi kamerás megfigyelést alkalmaz, úgy a kamerafelvételeket főszabály szerinti 30; napig őrzi.

Esemény okán a kamerafelvételekből adatszolgáltatás tényét és adatait az Adatkezelő esetenként, manuálisan rögzíti a közterületi kamera
adatszolgáltatási nyilvántartásban. A nyilvántartás letöltés céljából az Adatkezelő által meghatározott személyek részére érhető el. A
nyilvántartás vezetése az Adatkezelő által meghatározott személyek feladata.
A nyilvántartás másodpéldánya elektronikus formában letöltve megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél. A nyilvántartás frissítése az
Adatkezelő képviselőjének feladata. A nyilvántartásban kezelt adatokat az Adatkezelő az adatok felvételét követő 30 napig tárolja.

8.5.1.9. Kamera adatszolgáltatási nyilvántartás - közútkezelői elektronikus megfigyelőrendszer esetén

Az Adatkezelő közútkezelői elektronikus megfigyelőrendszer működtetése esetén külön szabályzatot alkalmaz, közterületi kamerás
megfigyelés szabályzata néven. E témakörrel kapcsolatban annak rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben az Adatkezelő közútkezelői elektronikus megfigyelőrendszert működtet, úgy a megfigyelőrendszer felvételeit főszabály szerinti
30; napig őrzi.

Esemény okán a kamerafelvételekből adatszolgáltatás tényét és adatait az Adatkezelő esetenként, manuálisan rögzíti a közterületi kamera
adatszolgáltatási nyilvántartásban. A nyilvántartás letöltés céljából az Adatkezelő által meghatározott személyek részére érhető el. A
nyilvántartás vezetése az Adatkezelő által meghatározott személyek feladata.
A nyilvántartás másodpéldánya elektronikus formában letöltve megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél. A nyilvántartás frissítése az
Adatkezelő képviselőjének feladata. A nyilvántartásban kezelt adatokat az Adatkezelő az adatok felvételét követő 30 napig tárolja.

8.5.1.10. Kamera adatszolgáltatási nyilvántartás – helyi közösségi közlekedési eszközön elektronikus biztonságtechnikai
megfigyelőrendszer esetén

Az Adatkezelő nem alkalmaz helyi közösségi közlekedési eszközön kamerás megfigyelést, így nem vezet helyi közösségi közlekedési eszköz
kamera adatszolgáltatási nyilvántartást.

8.5.2. Adatkezelő döntése alapján vezetett nyilvántartások

8.5.2.1. Érdekmérlegelési jegyzőkönyvek nyilvántartása

Az Adatkezelő saját döntése alapján az érdekmérlegelési jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás elektronikus rendszerben történik, az elkészült érdekmérlegelési jegyzőkönyvek adatai alapján.

Az érdekmérlegelési tesztek nyilvántartása megtekintés céljából az Adatkezelő által meghatározott személyek részére érhető el.
Az érdekmérlegelési tesztek nyilvántartásának másodpéldánya elektronikus formában letöltve megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél. A
letöltött nyilvántartás frissítése az Adatkezelő képviselőjének feladata.

A nyilvántartást az Adatkezelő főszabályként az érdekmérlegelésben vizsgált adatkezelésre irányadó időtartamig őrzi meg.

8.5.2.2. Rendezvény nyilvántartás

Az Adatkezelő saját döntése alapján az általa rendezett rendezvényekről nyilvántartást vezethet.

A nyilvántartás vezetése eseti jelleggel, manuális módon, elektronikus rendszerben történik.

A nyilvántartás letöltés céljából az Adatkezelő által meghatározott személyek részére érhető el. A nyilvántartás vezetése az Adatkezelő által
meghatározott személyek feladata.

A nyilvántartás másodpéldánya elektronikus formában letöltve megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél. A nyilvántartás frissítése az
Adatkezelő képviselőjének feladata.

A rendezvény nyilvántartást az Adatkezelő - figyelemmel az elszámoltathatóság elvére – legalább az adatkezelés fennállásáig őrzi meg.

8.5.2.3. Hozzájárulás megtagadó nyilatkozatokról vezetett nyilvántartás

Amennyiben az Adatkezelő az ügymenetében alkalmaz hozzájárulást megtagadó nyilatkozatot, úgy saját döntése alapján ezekről a
nyilatkozatokról nyilvántartást vezethet.

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 23/187



A nyilvántartás vezetése eseti jelleggel, manuális módon, elektronikus rendszerben történik.

A nyilvántartás letöltés céljából az Adatkezelő által meghatározott személyek részére érhető el. A nyilvántartás vezetése az Adatkezelő által
meghatározott személyek feladata.
A nyilvántartás másodpéldánya elektronikus formában letöltve megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél. A nyilvántartás frissítése az
Adatkezelő képviselőjének feladata.

A nyilvántartást az Adatkezelő főszabályként az adatkezelésre irányadó időtartamig őrzi meg, azzal a kitétellel, hogy visszavonás esetében
az Adatkezelő az érintett adatait ezen nyilvántartásból is törli.

8.5.2.4. Hírlevél feliratkozó lista

Az Adatkezelő saját döntése alapján hírlevélre feliratkozókról nyilvántartást vezethet.

A nyilvántartás vezetése eseti jelleggel, manuális módon, elektronikus rendszerben történik.

A nyilvántartás letöltés céljából az Adatkezelő által meghatározott személyek részére érhető el. A nyilvántartás vezetése az Adatkezelő által
meghatározott személyek feladata.

A nyilvántartás másodpéldánya elektronikus formában letöltve megtalálható az Adatkezelő képviselőjénél. A nyilvántartás frissítése az
Adatkezelő képviselőjének feladata.

A nyilvántartást az Adatkezelő főszabályként az adatkezelésre irányadó időtartamig őrzi meg, azzal a kitétellel, hogy visszavonás esetében
az Adatkezelő az érintett adatait ezen nyilvántartásból is törli.

8.6. Adatfeldolgozói szerződés

Amennyiben az adatfeldolgozó szerződő fél jogi személy vagy önálló gazdasági tevékenységet végző természetes személy, úgy a megkötött
szerződésre az Adatkezelő az elszámoltathatóság elvét alkalmazza. Ennek értelmében a szerződés adatvédelmi szempontból ajánlott
megőrzési ideje az elszámoltathatóságból következően minimum az adatkezelés fennállásáig javasolt, maximum megőrzésére a hatályos
magyar jogszabályok előírásai az iránymutatók.

Amennyiben a másik fél természetes személy, és a szerződésnek pénzügyi, illetve adóügyi vonzatai vannak (pl.: számlázás, stb.), úgy a
szerződésre az elszámoltathatóság mind pedig a korlátozott tárolhatóság elvét alkalmazza az Adatkezelő. Ennek értelmében a szerződést az
Adatkezelő minimum az adatkezelés fennállásáig őrzi meg.

Amennyiben a másik fél természetes személy, és a szerződésnek nincsenek pénzügyi illetve adóügyi vonzatai, úgy a szerződésre a
korlátozott tárolhatóság elvét és az elszámoltathatóság elvét együttesen alkalmazza az Adatkezelő. Ennek értelmében a szerződést az
adatkezelés fennállásáig őrzi meg.

Amennyiben az Adatkezelő őrzési időhöz fűződő jogos érdeke ütközik a természetes személy jogaival, úgy az Adatkezelő érdekmérlegelési
tesztet készít.

8.7. Szabályzatok

8.7.1. Adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzat

Az Adatkezelő személyes adatkezeléseik során az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat előírásinak betartásával biztosítja a természetes
személyek magánszférájának tiszteletben tartását.

8.7.2. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésének és teljesítésének szabályzata

Az Adatkezelő közérdekű és közérdekből nyilvános adatkezelései során a fenntartója – intézményre kiterjesztett - közérdekből nyilvános
adatok igénylésének és teljesítésének szabályzata előírásinak betartásával biztosítja ezen adatkezelésekben érintett természetes személyek
magánszférájának tiszteletben tartását, illetve a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét és terjeszthetőségét.

Az Adatkezelő a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésének és teljesítésének szabályzata megőrzési idejére vonatkozóan aAz Adatkezelő a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésének és teljesítésének szabályzata megőrzési idejére vonatkozóan a
78/2012. (XII.28.) BM rendelet meghatározásai alapján jár el.

9. ADATVÉDELMI INCIDENS

9.1. Adatvédelmi incidens észlelése és jelentése

Az Adatkezelő valamennyi közszolgálati tisztviselője, illetve alkalmazásában álló munkavállalója köteles haladéktalanul jelenteni a szervezeti
egysége vezetőjének, a szervezeti egység vezetője pedig az adatvédelmi tisztviselőnek azon bekövetkezett eseteket, melyben a felelősségi
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körében kezelt illetve feldolgozott adatokat olyan incidens érte, melynek eredményeképpen sérülhetett az adatok tekintetében a titoktartási
kötelezettség, a hozzáférhetőség vagy az integritás.
A bejelentés tartalmazza:

a bejelentő nevét, telefonszámát,
beosztását,
szervezeti egységének megnevezését,
az incidens tárgyát,
az incidens rövid leírását valamint, hogy
az érinti-e az Adatkezelő informatikai rendszerét.

Amennyiben az adatvédelmi incidens érinti az Önkormányzat és/vagy Hivatal informatikai rendszerét akkor a bejelentést az informatikáért
felelős személy részére is meg kell küldeni.

A bejelentés beérkezését követően az adatvédelmi tisztviselő szükség esetén konzultál az illetékes szervezeti egységgel vagy egységekkel és
haladéktalanul megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését.

9.2. Adatvédelmi incidens kezelése

Amennyiben az adatvédelmi tisztviselőnek jelentett adatvédelmi incidens értékelése vizsgálatot igényel, úgy az adatvédelmi tisztviselő a
vizsgálat lefolytatásához szükséges közszolgálati tisztviselők, illetve az alkalmazásában álló munkavállalók bevonásával - különös tekintettel
az informatikáért felelős személyre - lefolytatja a vizsgálatot.

Az adatvédelmi tisztviselő felhívására a bejelentő azonnal, de legkésőbb a felhívástól számított 48 órán belül köteles megadni:

az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
az adatvédelmi incidens egyéb körülményeit,
érintett adatok körét, mennyiségét, az érintett személyek körét és számát,
az adatvédelmi incidens várható hatásait, valamint
az incidens megelőzésére, következményeinek enyhítésére megtett intézkedések leírását.

Az incidens vizsgálat megállapítja, hogy az adatvédelmi incidens milyen kockázattal jár az érintettek jogaira és kötelezettségeire nézve.
Meghatározza a kockázat mértékét, illetve az érintettek tájékoztatásának szükségességét. Amennyiben nem szükséges az érintettek
tájékoztatása, a vizsgálat tartalmazza annak indokait is.

A vizsgálat eredményeként az adatvédelmi tisztviselő javaslatot tesz az érintett szervezeti egység vezetőjének az incidenskezeléshez
szükséges intézkedések megtételére.

A javaslat alapján a megvalósítandó további intézkedésekről , az adatok kezelését végző szervezeti egység vezetője, az informatikai rendszer
érintettsége esetén az informatikáért felelős személlyel együtt dönt, azok betartásáért felelős.

A vizsgálatot a bejelentés adatvédelmi tisztviselőhöz érkezésétől számított 72 órán belül le kell zárni. Az adatvédelmi tisztviselő vizsgálat
eredményéről tájékoztatja a Polgármestert és a Jegyzőt.

9.3. Adatvédelmi incidens bejelentése a Hatósághoz

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst a bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb az incidens bekövetkezésétől számított 72
órán belül bejelenti a Hatóság részére, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg határidőben, az Adatkezelő köteles ennek okát igazolni a Hatóság felé.

A Hatósági bejelentés tartalmazza:

az adatvédelmi incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges számát,
az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és hozzávetőleges számát,
az adatvédelmi incidens jellegét, körülményeit,
az adatvédelmi tisztviselőnevét és elérhetőségét,
az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit és
az adatvédelmi incidens orvoslására és enyhítésére megtett intézkedéseket.

9.4. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Amennyiben az incidens vizsgálat megállapította, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek
jogaira és szabadságára nézve, az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul javaslatot tesz az érintettek értesítésének szükségességére. A
javaslatról a Polgármester és a Jegyző is értesítést kap.

Amennyiben az Adatkezelő előzetesen olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az érintett adatokra vonatkozóan,
amelyek megakadályozták az azokhoz történő illetéktelen hozzáférést vagy meggátolták az adatok értelmezhetőségét, abban az esetben az
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Adatkezelő az érintetteket nem értesíti.

Szintén nem értesíti az Adatkezelő az érintetteket, ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően olyan intézkedéseket tett, amelyek
biztosították, hogy a vizsgálat során feltárt adatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem valósult meg.

Amennyiben a tájékoztatás az Adatkezelő aránytalan erőfeszítését tenne szükségessé, úgy az érintetteket nyilvánosan közzétett információk
útján tájékoztatja. E tájékoztatást elektronikus úton is megteheti.

10. JOGORVOSLAT

10.1. Adatkezelővel szembeni jogorvoslati eljárás

Amennyiben az Adatkezelő érintettre vonatkozó személyes adatainak adatkezelése - az érintett megítélése szerint - megsérti a vonatkozó
rendeleteket, úgy az érintett az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult arra, hogy– különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál.

Magyarországon az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: + 36 1 391-1400

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az érintett jogosult a felügyeleti hatósággal szemben hatékony bírósági jogorvoslattal élni.

10.2. A Felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy - az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül - jogosult a
hatékony bírósági jogorvoslatra:

a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben,
ha a hatáskörileg illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal,
ha az illetékes felügyeleti hatóság a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről három hónapon
belül nem tájékoztatja az érintettet.

Az érintettnek a felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítania.

Ha az érintett a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indít eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében az
Európai Adatvédelmi Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy
döntést az eljárást lefolytató bíróságnak megküldeni.

10.3. Az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó érintettre vonatkozó személyes adatainak adatkezelése - az érintett
megítélése szerint - megsérti a vonatkozó rendeleteket, úgy az érintett az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult.

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni eljárást az érintett az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye, illetve az
érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt indíthatja meg.
Abban az esetben, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve, úgy az
érintett az eljárást kizárólag annak tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt indíthatja meg.

11. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ FELADATKÖRE

Az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelőtől kapott tájékoztatás alapján segíti az Általános Adatvédelmi Rendelet és az Infotv. valamint a
kapcsolódó jogszabályokból adódó feladatok jogszerű teljesítését.

Feladatvégzése során:

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá megbízásukból az adatkezelést végző személyek részére
a GDPR rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;

b) ellenőrzi a GDPR rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az
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adatkezelési műveletekben résztvevő személyzet tudatosság-növelését és képzését;

c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat GDPR 35. cikk
szerinti elvégzését;

d) együttműködik a felügyeleti hatósággal; és

e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál
a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

12. AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEINEK MEGNEVEZÉSE ÉS FŐBB ISMÉRVEIK

Az Adatkezelő az általa végzett adatkezelések felsorolását, és azok Rendeletben meghatározott ismérveinek részletezését jelen szerződés
15.1. pontjában megjelölt, jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

13. AZ ADATKEZELŐ ADATFELDOLGOZÓI

Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző Adatfeldolgozók felsorolását, és azok Rendeletben meghatározott azonosításának
részletezését jelen szerződés 15.1. pontjában megjelölt, jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat kibocsátásával egyidőben lép hatályba és visszavonásáig hatályos.

Az Adatkezelő a szabályzatot írásban módosítja. Az esetleges módosítások kihirdetése tekintetében a szabályzat kihirdetésére vonatkozó
rendelkezések az irányadóak.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos, jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az Általános Adatvédelmi
Rendeletben, az Infotv.-ben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltak az irányadók.

Az Adatkezelő jelen Szabályzat rendelkezéseit megismerteti valamennyi foglalkoztatottjával, és előírja, hogy betartása és érvényesítése
minden foglalkoztatott lényeges munkaköri kötelezettsége.

15. MELLÉKLETEK

15.1. Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képező mellékletek

1. sz. melléklet Az adatkezelő egyes adatkezeléseinek megnevezése és főbb ismérveik
2. sz. melléklet Az adatkezelő adatfeldolgozói
3. sz. melléklet Az adatkezelő honlapján alkalmazott sütik megnevezése és főbb ismérveik

15.2. Egyéb mellékletek

E1. sz. melléklet Adatvédelmi oktatási jegyzőkönyv
E2. sz. melléklet Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megismerési nyilatkozata
E3. sz. melléklet Érintetti jogok érvényesítése kérelmi űrlap
E4. sz. melléklet Érintetti jogok teljesítési igazolása
E5. sz. melléklet Jogosultságkezelési igénylőlap

Kelt: Gyömrő , ...................................................................................................
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1. sz. melléklet
Gyömrő Polgármesteri Hivatal
EGYES ADATKEZELÉSEINEK MEGNEVEZÉSE ÉS FŐBB ISMÉRVEIK

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban adószámla-nyilvántartás (#A-16326)
Az adatkezelés
célja:

Adószámla-nyilvántartás / egyéni törzsadat nyilvántartás vezetése, kötelező állami rendszerbeli (ASP) rögzítés,
adategyeztetés, zárási összesítő kötelező továbbítása, kötelező adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 2. § (1) b), 3. § b);
- 2017. évi CL. törvény 123. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Adózó;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Adózó: személyazonosító adatok; ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok; adószámla
egyenlege; adószám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- nem selejtezhető, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A105

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban Járási Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatósági
adatszolgáltatása (#A-16329)
Az adatkezelés
célja:

Járási hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatósági adatszolgáltatása során keletkezett adatok kezelése,
nyilvántartásba vétele adókivetés, ellenőrzés céljából, kötelező állami rendszerbeli (ASP) rögzítés

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2017. évi CL. törvény 88. §;
- 2017. évi CLI tv.;
- 2017. évi CLIII. tv;
- Helyi adózásról szóló tv. 1990. évi C. tv- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Járási Hivatal;
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: név; lakcím; anyja neve; születési hely és idő; adat “E”/”P” betűjelű ideglenes rendszámtábla
kiadásáról; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A103

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban építményadó kivetési nyilvántartás (#A-16331)
Az adatkezelés
célja:

Építményadó kivetése céljából nyilvántartás vezetése, kötelező állami rendszerbeli (ASP) rögzítés, kötelező
adatszolgáltatás teljesítése kivetéssel megállapított adóról, egyéb adatszolgáltatás teljesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi C. törvény 11 §., 51. §;
- 2017. évi CL. törvény 141. § (2);
- 37/2015. (XII.28.) NMG rendelet 2. § (1) e), 3. § e);
- 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 1. melléklet;
- Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XII.13.) sz. rendelete az építményadóról- Közérdekű vagy
közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Építmény tulajdonosa;
- Adatbejelentőt kitöltő;
- Képviselő
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Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Építmény tulajdonos: viselt családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési
hely és idő; adóazonosító jele; lakóhely; levelezési cím; telefonszám; elektronikus levelezési cím; adatbejelentő
tulajdonos tulajdoni hányada; adatbejelentéssel érintett ingatlan címe; helyrajzi száma; nyilatkozat; aláírás;
adókötelezettség keletkezésére/változásra/megszűnésre okot adó körülmény/időpontja; építmény fajtája; építményadó
alapja; adómentesség igénybevétele; nyilatkozat műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség
igénybevételéről; önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség/adókedvezmény igénybevétele/jogcím/m2/összeg;
több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények/adatok; az építmény forgalmi értékét
befolyásoló főbb jellemzők/műszaki paraméterek/használati jellemzők; 
- adatbejelentést kitöltő: név; nyilatkozat; aláírás; 
- képviselő: aláírása; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A103

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban ingatlanon elhelyezett reklámhordozóra kivetett adó nyilvántartása (#A-
16334)
Az adatkezelés
célja:

Nyilvántartás vezetése ingatlanon elhelyezett reklámhordozóra kivetett adóról, kötelező állami rendszerbeli (ASP)
rögzítés

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 1990. évi C. törvény 11/A. §;
- 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 2. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Reklámhordozó tulajdonosa;
- Adatbejelentési kitöltő meghatalmazott

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Reklámhordozó tulajdonosa: viselt családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve;
születési hely; születési idő; adóazonosító jel; lakóhely; levelezési cím; telefonszám; email cím; nyilatkozat; aláírás;
reklámhordozó címe; helyrajzi száma; adóalap; adómentesség jogcíme; adókedvezmény jogcíme; változás jellege;
adókötelezettség keletkezése; változása; megszűnése; időpontja; 
- Adatbejelentési kitöltő meghatalmazott: név; telefonszám; email cím; nyilatkozat; meghatalmazás; aláírása; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A103

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonának
megszerzéséről, változásáról szóló bejelentés (#A-16335)
Az adatkezelés
célja:

Bejelentés kezelése, rögzítése magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonának megszerzéséről, változásáról,
kötelező állami rendszerbeli (ASP) rögzítés

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 2. § (1) p), 3. § p);
- 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 1.§ (2) g) 11. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- magánfőző;
- bejelentő

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Magánfőző: név; születési hely; születési idő; anyja születési családi és utóneve; adóazonosító jel; lakóhely;
levelezési cím; telefonszám; e-mail cím; tulajdoni hányad; desztillálóberendezés adatai; tárolásának/használatának
helye/helyrajzi száma; 
- Tulajdonostárs: név; születési hely; születési idő; anyja születési családi és utóneve; adóazonosító jel; lakóhely;
levelezési cím; telefonszám; e-mail cím; tulajdoni hányad; 
- Bejelentő: aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (rendszeresen)

Az adattárolás - 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A103
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időtartama:

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban magánfőzés, előállított párlat ellenőrzésével összefüggő adatok
nyilvántartása (jövedéki adó kivetés) (#A-16336)
Az adatkezelés
célja:

Magánfőzés, előállított párlat ellenőrzésével összefüggő adatokról nyilvántartás vezetése, jövedéki adó kivetése,
kötelező állami rendszerbeli (ASP) rögzítés

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 2. § (1) p), 3. § p);
- 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 1. § (2) h) 12. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Állami adó- és vámhatóság;
- Magánfőző;
- Bejelentő

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Regisztrált magánfőző: név; születési hely; születési idő; anyja születési családi és utóneve; adóazonosító jel;
lakóhely; levelezési cím; telefonszám; e-mail cím; tárgyévben előállított magánfőzött párlat mennyisége; általányadó
összege; nyilatkozatok; 
- Bejelentő: aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A103

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban belföldi gépjárműadó nyilvántartás (#A-16337)
Az adatkezelés
célja:

Belföldi gépjárművekre adó kivetése, gépjárműadó nyilvántartás vezetése, kötelező állami rendszerbeli (ASP) rögzítés,
kötelező adatszolgáltatás teljesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2017. évi CL. törvény 141. § (2);
- 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 2. § (1) i), 3. § i)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- BM nyilvántartás- Közúti közlekedési nyilvántartási szerv jármű-nyilvántartása

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Gépjármű tulajdonos: név; lakcím; személyazonosító adatok; gépjármű rendszáma; alvázszám;
személygépjármű/tehergépjármű saját tömege; megengedett együttes tömeg; gépjármű forgalomba
helyezésének/kivonásának időpontja/kivonás oka; átalakítása; tulajdonváltozás időpontja; gépjármű környezetvédelmi
osztályba sorolása/módosulása; személygépkocsi/ motorkerékpár teljesítménye/módosulása; gyártási éve;
tehergépjármű/autóbusz légrugós/azzal egyenértékű rugózási rendszer-útkímélő tengely- ténye; 
- Gépjármű üzembentartó: név; lakcím; személyazonosító adatok; üzembentartó személyében bekövetkezett változás; 
- Ideiglenes rendszámtábla kiadását kérelmező: név; lakcím; személyazonosító adatok; adat “E”/”P” betűjelű ideglenes
rendszámtábla kiadásáról; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A103

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban adatbejelentési nyomtatvány (gépjárműadó menetesség, szünetelés,
megszűnés) (#A-16338)
Az adatkezelés
célja:

Adatbejelentési nyomtatvány kezelése gépjárműadó menetesség, szünetelés, megszűnés igényléséhez, kötelező állami
rendszerbeli (ASP) rögzítés

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2017. évi CL törvény 2. melléklet II. B. 2.;
- 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 1. § (2) d) 13. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
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6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Adatbejelentő adóalany

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Adatbejelentő adóalany: viselt családi és utónév; születési név és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési
hely; születési idő; adóazonosító jel; lakóhely; levelezési cím; telefonszám; elektronikus levelezési cím; adóalany
tulajdonjoga; gépjármű rendszáma; alvázszáma; mentesség jogcíme; adómentességre való jogosultság kezdő/befejező
időpontja; nyilatkozat mentesség igénybevételéhez/szüneteltetéséhez; aláírás; 
- Adatbejelentési kitöltő: név; nyilatkozat; aláírás; 
- Képviselő: nyilatkozat; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A103

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban talajterhelési díj kivetés (#A-16339)
Az adatkezelés
célja:

Talajterhelési díj kivetése, kötelező állami rendszerbeli (ASP) rögzítés, kötelező adatszolgáltatás teljesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 1. § (2) g);
- 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Díjfizető;
- Ingatlan tulajdonosa;
- Vízmű adatszolgáltatása

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Díjfizető: név; adószám; telefonszám; email cím; díjfizetéssel érintett ingatlan címe; helyrajzi szám; tárgyévben
felhasznált vízmennyiség; locsolásra felhasznált víz mennyiség; elszállított szennyvíz mennyiség; talajterhelési díj alapja;
számított talajterhelési díj; díjkedvezmény; fizetendő díj; nyilatkozat; aláírás; 
- Ingatlan tulajdonosa: név; születési hely; születési idő; anyja családi és utóneve; levelezési cím; 
- Meghatalmazott: név; születési idő; születési hely; anyja neve; lakcím; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A103

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban közterhenként vezetett bejelentkezési, változás-bejelentési,
adatbejelentési, adóbevallási nyilvántartás (#A-16340)
Az adatkezelés
célja:

Bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási nyilvántartás közteherkénti vezetése, kezelése,
kötelező állami (ASP) rendszerbeli rögzítés

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 2. § (1) d), 3. § d)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Meghatalmazó;
- Meghatalmazott

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Adózó: személyazonosító adatok; bejelentkezés; változás-bejelentés; adatbejelentés; adóbevallás; nyilatkozat
benyújtás ténye/ időpontja; adózó által valamennyi bejelentett/bevallott adat; helyi adókról szóló törvény szerinti
adatszolgáltatásban szereplő adatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (ASP) (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A103

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron
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Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások, azonosítás alatt álló
bevételek, más szervezetet megillető bevételek nyilvántartása (#A-16341)
Az adatkezelés célja: Nyilvántartás vezetése, kezelése, befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások, azonosítás alatt álló bevételek,

más szervezetet megillető bevételekről, kötelező állami (ASP) rendszerbeli rögzítés

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 2. § (1) k), 3. § k), 4. § (3) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Önkormányzati adóhatóság számláit vezető hitelintézet

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Adózó: személyazonosító adatok; adózó adószámláin nyilvántartott befizetések összege; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A104

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban behajthatatlannak minősített adótartozások nyilvántartása (#A-16342)
Az adatkezelés célja: Behajthatatlannak minősített adótartozások nyilvántartásának vezetése, kötelező állami (ASP)

rendszerbeli rögzítés

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 37/2015. (XII. 28.) 2. § (1) l), 3. § l)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Cégbíróság;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Adózó: név; adóazonosító szám; behajthatatlannak minősített adótartozás összege; behajthatatlanná
nyilvánítás időpontja; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A108

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban köztartozás adók módjára történő behajtása (#A-16344)
Az adatkezelés célja: Köztartozás behajtása, kötelező állami (ASP) rendszerbeli rögzítés, adattovábbítás behajtás foganatosítására,

kötelező adatszolgáltatások teljesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2017. évi CLIII. 105. § (1) a), 107. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Tartozás jogosultja;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Fizetésre kötelezett: név; adóazonosító szám; adóazonosító szám hiányában a természetes személy természetes
személyazonosító adatai; lakcím; tartozás jogcíme; tartozás összege/esetleges járulékai; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) (szükség esetén);
- Fizetésre kötelezett munkáltatója (rendszeresen);
- Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A106

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban végrehajtási eljárás (#A-16345)
Az adatkezelés
célja:

Végrehajtási eljárás megindítása, lefolytatása, kötelező állami (ASP) rendszerbeli rögzítés

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2017. évi CLIII. törvény 30. §, 31. §, 33. § (1), 34. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
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cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- adós;
- végrehajtási cselekménynél részt vevő nem adós személy;
- nyilvántartást vezető hatóság;
- adósra, valamint a vagyonára vonatkozó adatokat kezelő hatóságok, szervezetek

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Adós: név; lakcím; tartozás összege; bankszámlaszám; állampolgárság;
hontalanság/menekült/bevándorolt/oltalmazott/szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező jogállás; arcképmás;
aláírás; végrehajtás alá vonható vagyontárgyra vonatkozó adat; igazolvány ellenőrzés során okmányazonosító száma,
érvényessége, adattartalma; születési hely, idő; anyja neve; végrehajtási ügy vagy a végrehajtás alapjául szolgáló okirat
száma; 
- Végrehajtási eljárásban részt vevő nem adó személy: személyazonosító adatok; lakcím; tartozás összege;
bankszámlaszám; állampolgárság; hontalanság/menekült/bevándorolt/oltalmazott/szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező jogállá; igazolvány ellenőrzés során okmányazonosító száma, érvényessége, adattartalma; arcképmás;
aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Bank - adósra, valamint a vagyonára vonatkozó adatokat kezelő hatóságok, szervezetek (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A108

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásában végrehajtási cselekmények nyilvántartása (#A-16346)
Az adatkezelés
célja:

Nyilvántartás vezetése végrehajtási cselekményekről, kötelező állami (ASP) rendszerbeli rögzítés

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 2. § (1) n), 3. § n)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Adós: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja neve; adóazonosító szám; bankszámlaszám; lakóhely
címe; elektronikus levélcím; egyéb elérhetőség; kimutatott köztartozás összege; késedelmi pótlék; végrehajtás során
foganatosított végrehajtási cselekmény/időpontja/eredménye; végrehajtással kapcsolatban felmerült költségek; 
- Adótartozás megfizetéséért felelős személy: személyazonosító adatok; végrehajtással kapcsolatban felmerült költségek;
- Képviselő: személyazonosító adatok; 
- Végrehajtást kérő: név; adóazonosító szám; bankszámlaszám; címe; elektronikus levélcím; egyéb elérhetőség;
képviseletére vonatkozó adatok; végrehajtható okirat adatait/ megnevezése; száma; döntés jogerőre emelkedésének/
véglegessé válásának időpontja; fizetési határidő; végrehajtással kapcsolatban felmerült költségek; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A108

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Adóhatósági Iroda/Adóhatósági ügyintézés/Adóigazgatási eljárásban adó megfizetésére kötelezett személy kötelezése (#A-16348)
Az adatkezelés célja: Adó megfizetésére kötelezett személy kötelezése, ideiglenes biztosítási intézkedés és biztosítási intézkedés

végrehajtására irányuló végrehajtás foganatosítása, kötelező állami (ASP) rendszerbeli rögzítés

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2017. évi CLIII. törvény 33. § (5), 34. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- nyilvántartást vezető hatóság;
- szervezet;
- pénzügyi/pénzforgalmi intézmény

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Adós: személyazonosító adatok; lakcím; tartózkodási hely; tartozás összege; 
- Adatbejelentési kitöltő: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs
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Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A108

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Képviselő-testületi ügyintézés/Képviselő-testületi ülés (#A-18200)
Az adatkezelés
célja:

A képviselő-testület kötelező és SZMSZ szerinti önként vállalt feladatait érintő kérdések megtárgyalását jogszabály írja
elő. A képviselő-testület üléséről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. Az adatokat az előterjesztések és napirendi pontok
előkészítése, a meghívók kiküldése, az ülés levezetése, döntéshozatal és a testületi ülés dokumentálása céljából kezeli az
Önkormányzat. Nyílt képviselő-testületi ülésnek minősül a közmeghallgatás is. A Képviselő-testület nem zárt ülései
nyilvánosak.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-46. § (1), 49. §-50. §, 52. §;
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete Gyömrő Város
Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 7. §-10. §- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Ügyfél kérelme;
- Hatóság megkeresése

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Meghívott: Név; Testületi ülés időpontja; Meghívott hozzászólása; Tárgyalt napirendi pont; 
- Hozzászóló: Név; Testületi ülés időpontja; Hozzászólás tartalma; Részvétel jogcíme; Tárgyalt napirendi pont; 
- Ügyfél: Név; Cím; Kérelem tárgya; Önállóan/képviselő útján történő eljárás; Képviseletre jogosult személy; 
- Meghatalmazott/képviselő: Név; Cím; Képviselet típusa; Képviselt személy; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Pest Megyei Kormányhivatal (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U103

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Képviselő-testületi ügyintézés/Önkormányzati képviselő megbízatása (#A-18206)
Az adatkezelés
célja:

Megbízólevél átadása, eskütétel, esküokmány átvétele. A képviselő-testület tagjainak nyilvántartása a képviselői
munka továbbá az ebből eredő jogosultságok kezeléséhez, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. §;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Képviselő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Képviselő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Párttagság; Megválasztás ideje;
Megbízás időpontja; Lakcím; Email cím; Telefonszám; Bankszámlaszám; Adószám; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (KIRA) (rendszeresen);
- Pest Megyei Kormányhivatal (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 50 év, U508 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Képviselő-testületi ügyintézés/Képviselő megbízatásának megszűnése (#A-18208)
Az adatkezelés célja: Megszűnéssel kapcsolatos adatok kezelése, úgy mint a megszűnés oka, a megszűnés időpontja a

megszűnéssel járó kötelező feladatok ellátásához szükségesek.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1), 30. § (4);
- Helyi rendelet-Szervezeti és működési szabályzat- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Képviselő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Képviselő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Párttagság; Megszűnés
ideje; Megszűnés oka; Lakcím; 
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Adattovábbítás
címzettjei:

- Pest Megyei Kormányhivatal (szükség esetén);
- Magyar Államkincstár (KIRA) (szükség esetén);
- Helyi választási szervek (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U507

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Képviselő-testületi ügyintézés/Intézmény vezetőjének kinevezése (#A-18218)
Az adatkezelés
célja:

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények
vezetőinek kinevezése. A beérkezett pályázatok elbírálása utána a képviselő-testület dönt az intézményvezető
személyéről.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7)

A kezelt adatok
forrása:

- Intézményvezető

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Intézményvezető: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Kinevezés ideje;
Intézmény megnevezése; Végzettség; Egyéb lényeges adat; Lakcím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Oktatási Hivatal (KIR) (rendszeresen);
- Magyar Államkincstár (KIRA) (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Jogviszony megszűnéstől számított 50 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U508

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Kérelem benyújtása az óvodai felvétellel kapcsolatos érdeksérelemre való hivatkozással
(#A-18219)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXC. törvény 37. § (3) b), (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Szülő/Törvényes képviselő;
- Tanuló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Szülő/Törvényes képviselő: Név; Születési név; Születési hely; Születés idő; Anyja születési neve; Lakcím; Aláírás;
Képviselt tanuló; Kérelem tartalma; Kérelemben megnevezett jogsérelem; Jogsérelmet alátámasztó bizonyíték; Kérelem
beérkezésének ideje; Kérelem megküldésének módja; 
- Tanuló: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Aláírás; Törvényes képviselő;
Oktatási intézménye; Kérelem tartalma; Kérelemben megnevezett jogsérelem; Jogsérelmet alátámasztó bizonyíték;
Kérelem beérkezésének ideje; Kérelem megküldésének módja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet P116

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Óvoda általi értesítés a nyilvántartásban szereplő gyermek beiratkozásának
elmulasztásáról (#A-18220)
Az adatkezelés célja: Értesítés kezelése, vizsgálata, iktatása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (5)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartása;
- Óvoda
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Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Gyermek: Név; Lakcím; Tartózkodási hely; Elérhetőség; Szülő/ Törvényes képviselő neve; Beiratkozás
elmulasztása; Értesítés időpontja; 
- Szülő/törvényes képviselő: Név; Elérhetőség; Gyermek neve; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet P117

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Nem önkormányzati fenntartású óvodába felvett gyermekek adatainak fogadása (#A-
18222)
Az adatkezelés célja: Adatok fogadása, kezelése és vizsgálata a jogszabálynak megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (6a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Nem települési önkormányzati fenntartású óvoda

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Gyermek: Név; születési hely, idő; Lakcím; Anyja neve; 
- Anya: Név; Gyermek neve; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet P117

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Értesítés óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről (#A-18223)
Az adatkezelés célja: Értesítés kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Szülő/Törvényes képviselő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Gyermek/Tanuló: Név; Születési hely; Születési idő; Lakcím; Szülő/törvényes képviselő neve; Külföldön
teljesítés kezdete és vége; Külföldi intézmény megnevezése; 
- Szülő/törvényes képviselő: Név; Gyermek neve; Elérhetőség; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet P117

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Szakértői vélemény fogadása a sajátos nevelési igényű, harmadik életévét az adott évben
betöltő gyermekről (#A-18224)
Az adatkezelés
célja:

Szakértői vélemény kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 20. § (1), 17. § (1), 3. sz. melléklet;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) i)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Szakértői bizottság

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Gyermek: Név; Születési idő; Lakóhely; Tartózkodási hely; Szakértői vizsgálat rövid leírása; Megállapítások;
Alátámasztó tények; Korai fejlesztés és gondozás szükségessége; Megállapítás a közöscsoportban való nevelhetőségről;
Rendelkezés egyéni fejlesztésről; Sajátos nevelési igénynek megfelelő óvodai csoport; Felülvizsgálat időpontja; Sajátos
körülmények; Fejlesztési feladatok; Értélés; minősítés alóli mentesség; 
- Szülő/Törvényes képviselő: Név; Jogok és kötelezettségek; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet P115
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Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/A települési önkormányzat illetékességi területén élő hátrányos és a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számának összesítése (#A-18228)
Az adatkezelés célja: A települési önkormányzat illetékességi területén élő hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű

gyermekek és tanulók számának összesítése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1);
- Különleges adatok kezelése esetén: GDPR 9. cikk (2) j)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Gyermek/Tanuló;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Gyermek/Tanuló: Halmozottan hátrányos helyzet; 

Adattovábbítás címzettjei: - Illetékes tankerületi központ (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Statisztikai adattként, azonosításra alkalmas módon archiválható;
- Azonosításra alkalmas adatok a statisztika elkészítéséig

Adattárolás módja: elektronikusan

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvétel elrendelése, amennyiben
a szülő nem tesz eleget kötelességének (#A-18231)
Az adatkezelés célja: Az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvétel elrendelése. Döntés előkészítése,

döntéshozatal, döntés közlése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Oktatási intézmény

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Gyermek/Tanuló: Név; Lakcím; Óvoda megnevezése; Szülő/törvényes képviselő neve; Elrendelés
tartalma; Ügyszám; 
- Szülő/törvényes képviselő: Név; Gyermek neve; Elérhetőség; Ügyszám; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet P117

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Bírósági ülnök jelölt írásbeli nyilatkozata a jelölés elfogadásáról (#A-18235)
Az adatkezelés
célja:

Nyilatkozat kezelése, fogadása, vizsgálata, iktatása és megőrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXII. törvény 214. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ülnök jelölt

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ülnök jelölt: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Iskolai végzettség;
Szakképzettség; Foglalkozás; Munkahelye neve és címe; Egy hónapra járó távolléti díj összege; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet H701

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Bírósági ülnök jelölt büntetlen előéletének igazolása (erkölcsi bizonyítvány) (#A-18236)
Az adatkezelés célja: Igazolás kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése
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Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXII. törvény 214. § (2);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) g)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ülnök jelölt

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ülnök jelölt: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Állampolgárság; Lakóhely; Igazolt
adatok; Kiállítás ideje; ügyszám; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet H701

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati űrlapjának megküldése az önkormányzat részére
(„A” típusú pályázat) (#A-18240)
Az adatkezelés
célja:

Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozása esetén a pályázati űrlapokat az Önkormányzat fogadja, gyűjti össze
és kezeli.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Pályázó

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Aláírás; Adóazonosító jel; Felsőoktatási
intézmény; kar és szak/szakpár megnevezése; Felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; Telefonszám; E-mail; Pályázat
beadásának ideje; Felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás; Igazolás a pályázó havi
nettó jövedelméről; Pályázóval egy háztartásban elő(k); Megküldött egyéb; szociális rászorultságot igazoló
dokumentumok; 
- Pályázóval egy háztartásban elő: Igazolás havi nettó jövedelemről; Név; Lakcím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Emberi Erőforrás Minisztériuma Támogatáskezelő Osztály (szükség esetén);
- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet P141

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati űrlapjának megküldése az önkormányzat részére
(„B” típusú pályázat) (#A-18241)
Az adatkezelés
célja:

A megküldött Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati űrlapjának vizsgálata, kezelése, őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Pályázó

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Aláírás; Adóazonosító jel; Telefonszám; E-
mail; Pályázat beadásának ideje; Igazolás a pályázó havi nettó jövedelméről; Pályázóval egy háztartásban elő(k);
Megküldött egyéb szociális rászorultságot igazoló dokumentumok; 
- Pályázóval egy háztartásban elő: Igazolás havi nettó jövedelemről; Név; Lakcím; 
- Törvényes képviselő: Aláírás; Név; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- EPER-Bursa (szükség esetén);
- Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatáskezelő Osztály (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28) BM rendelet P141
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Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Benyújtott pályázatok érkeztetése és ellenőrzése az EPER-Bursa rendszerben („A” típusú
pályázat) (#A-18242)
Az adatkezelés
célja:

Az önkormányzat Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozása esetén pályázatok érkeztetése, ellenőrzése és
kezelése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Pályázó;
- EPER-Bursa

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Aláírás; Adóazonosító jel; Felsőoktatási
intézmény; kar és szak/szakpár megnevezése; Felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; Telefonszám; E-mail; Pályázat
beadásának ideje; Felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás; Igazolás a pályázó havi
nettó jövedelméről; Pályázóval egy háztartásban elő(k); Megküldött egyéb; szociális rászorultságot igazoló
dokumentumok; 
- Pályázóval egy háztartásban elő: Igazolás havi nettó jövedelemről; Pályázó neve; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet P141

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Benyújtott pályázatok érkeztetése és ellenőrzése az EPER-Bursa rendszerben („B” típusú
pályázat) (#A-18243)
Az adatkezelés
célja:

Benyújtott pályázatok érkeztetése és ellenőrzése az EPER-Bursa rendszerben („B” típusú pályázat)

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Pályázó;
- EPER-Bursa

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Aláírás; Adóazonosító jel; Telefonszám; E-
mail; Pályázat beadásának ideje; Igazolás a pályázó havi nettó jövedelméről; Pályázóval egy háztartásban elő(k);
Megküldött egyéb szociális rászorultságot igazoló dokumentumok; 
- Pályázóval egy háztartásban elő: Igazolás havi nettó jövedelemről; Pályázó neve; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28) BM rendelet P141

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Bursa Hungarica Ösztöndíjra pályázó személy felhívása hiánypótlásra (#A-18244)
Az adatkezelés célja: Felhívás hiánypótlásra. Eljárás során adatok iktatása, rögzítése, kezelése és őrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
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(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Pályázó

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Felhívás ideje; Felhívás
tartalma; 

Adattovábbítás címzettjei: - EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet P141

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatoknak az EPER-Bursa
rendszerben történő bírálatból való kizárása (#A-18245)
Az adatkezelés
célja:

Határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatoknak az EPER-Bursa rendszerben történő bírálatból
való kizárása. Eljárás során adatok rögzítése, iktatása, döntéshozatal előkészítése, döntéshozatal és adatok őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Pályázó

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Pályázó: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Pályázat elutasításának indoka és ideje;
ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet P141

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Formailag megfelelő, határidőn belül beérkező pályázatok érdemben történő elbírálása
(#A-18246)
Az adatkezelés
célja:

Formailag megfelelő, határidőn belül beérkező pályázatok érdemben történő elbírálása. Eljárás során adatok
kezelése, iktatása, döntéshozatal előkészítése, döntéshozatal, döntésről történő értesítés és adatok megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Pályázó

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Pályázó: Benyújtott pályázat tartalma és mellékletei; Döntés tartalma; Döntés indoka; Döntés ideje; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28) BM rendelet P141

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Pályázati bírálatok letöltése az EPER-Bursa rendszerből (#A-18247)
Az adatkezelés célja: Pályázati bírálatok letöltése az EPER-Bursa rendszerből. Eljárás során adatok rögzítése, adatokba való

betekintés, adatok iktatatása és adatok megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont)
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- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - EPER-Bursa

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: Benyújtott pályázat tartalma és mellékletei; Döntés tartalma; Döntés indoka; Döntés ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Következő évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatának kiírásáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Pályázó támogatási igényének elutasítása (Bursa Hungarica) (#A-18248)
Az adatkezelés célja: Pályázó támogatási igényének elutasítása. Eljárás során adatok rögzítése, iktatása, megőrzése, döntés

előkészítése, döntéshozatal.

Az adatkezelés jogalapja: - Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Pályázó

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Pályázat elutasításának indoka
és ideje; Ügyszám; 

Adattovábbítás címzettjei: - EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet P141

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Bursa Hungarica pályázat bírálati anyagainak megküldése a Támogatáskezelő részére
(#A-18249)
Az adatkezelés célja: Bírálati anyagok megküldése a Támogatáskezelő részére

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - EPER-Bursa

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből formai okból kizárt pályázók: Döntési listában szereplő
adatok; „A” típusú támogatás esetén jogviszony igazolás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Támogatáskezelő (szükség esetén);
- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2018. (XII. 28.) BM rendelet P141

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Bursa Hungarica támogatásban részesülő személy változás bejelentése (#A-18250)
Az adatkezelés célja: Változás bejelentés kezelése, vizsgálata, iktatása és megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)
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A kezelt adatok forrása: - EPER-Bursa;
- támogatott

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Támogatott: Bejelentett változása; Bejelentés ideje; „B” típusú ösztöndíj esetén a felsőfokú oktatási
intézmény felvételi döntésről szóló határozata; 

Adattovábbítás címzettjei: - EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Következő évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatának kiírásáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Pályázók értesítése az EPER-Bursa rendszeren keresztül, illetve postai úton (#A-18253)
Az adatkezelés célja: Pályázók értesítése az EPER-Bursa rendszeren keresztül, illetve postai úton

Az adatkezelés jogalapja: - Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Pályázó

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja neve; Lakcím; Értesítés módja; Értesítő
kiküldésének ideje; Értesítő tartalma; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet P141

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Bursa Hungarica Ösztöndíjjal kapcsolatos döntések megtekintésének biztosítása (#A-
18254)
Az adatkezelés célja: Döntések megtekintésének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: - Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Pályázó

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: Név; Elérhetőség; Megtekintés helye és ideje; Megtekinteni kívánt adatok; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet P141

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Kérelem a közérdekű adatok megismerése iránt (#A-18255)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem és egyéb, a kérelmező által megtett nyilatkozatok kezelése és vizsgálata az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítése érdekében. Kérelmező egy naptári éven belül benyújtott egyéb igényléseinek vizsgálata. Költségtérítés
szükségességének és mértékének megállapítása.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXII. törvény 28. § (1), 29. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Igénylő

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Igénylő: Név; cím; e-mail cím; aláírás; kérelem tárgya, tartalma; kérelem beérkezésének ideje; kérelem benyújtásának
módja; adatszolgáltatás teljesítésének módja; nyilatkozat költségtériítésről; 

Adattovábbítás nincs
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címzettjei:

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U345

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Tájékoztatás a közérdekű adatigénylés költségtérítésének összegéről (#A-18260)
Az adatkezelés célja: Tájékoztatás a költségtérítés összegéről. Eljárás során adatok kezelése, iktatása, értesítés megküldése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXII. törvény 29. § (3)-(4);
- 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Igénylő;
- Ügy iratai

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Igénylő: Név; cím; e-mail cím; igényelt dokumentumok; a költségek összege; tájékoztatás ideje;
ügyszám; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U345

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Közérdekű adatigénylés teljesítése (#A-18261)
Az adatkezelés célja: Közérdekű adatigénylés teljesítése. Eljárás során döntés előkészítése, döntéshozatal, adatok kezelése,

iktatása és megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXII. törvény 30. § (2), (7)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Igénylő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Igénylő: Név; cím; e-mail cím; teljesítés módja; teljesítés ideje; adatszolgáltatás tartalma; ügyszám; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U345

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Titkársági feladatok ellátása/Értesítés közérdekű adatok kiadása iránti igény teljesítésének megtagadásáról (#A-18262)
Az adatkezelés célja: Értesítés igény teljesítésének megtagadásáról

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXII. törvény 30. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Igénylő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Igénylő: Név; cím; e-mail cím; értesítés módja; értesítés tartalma; értesítés ideje; megtagadás indokai; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Egy évig, illetve a költségek megfizetéséig, 2011. évi CXII. törvény 28. § (2), 29. § (1a)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelmi kérelem
előterjesztése írásban (#A-18396)
Az adatkezelés
célja:

Beérkező kérelem kezelése, vizsgálata, megőrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi V. törvény 5:8. § (1);
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 2. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
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bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: családi és utónév; születési név; lakcím; aláírás; elektronikus azonosítás; kérelem benyújtásának
módja; kérelem benyújtásának ideje; birtokvitával érintett dolog; tényállás; birtoksérelem helye és ideje; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; birtokvitával érintett dolog; tényállás;
birtoksérelem helye és ideje; 
- Törvényes képviselő: Családi és utónév; születési családi és utónév; képviselet fajtája; képviselet terjedelme; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Szóbeli birtokvédelmi kérelem
írásba foglalása (#A-18398)
Az adatkezelés célja: Szóbeli kérelem írásba foglalása, tárolása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi V. törvény 5:8. § (1);
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 2. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; aláírás; kérelem benyújtásának módja és
ideje; birtokvitával érintett dolog; tényállás; birtoksérelem helye és ideje; 
- Ellenértékű fél: családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; birtokvitával érintett dolog; tényállás;
birtoksérelem helye és ideje; 
- Törvényes képviselő: Családi és utónév; születési családi és utónév; képviselet fajtája; képviselet terjedelme; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelmi kérelem igazolására
szolgáló bizonyítékok (#A-18399)
Az adatkezelés célja: Kérelem igazolására szolgáló bizonyítékok kezelése, őrzése és felhasználása az eljárás során

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 2. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; születési családi és utónév; benyújtott bizonyítékhoz kapcsolódó minden
személyes adat; 
- Egyéb érintett: Benyújtott bizonyítékhoz kapcsolódó minden személyes adat; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelmi kérelemhez csatolt
meghatalmazás (#A-18400)
Az adatkezelés
célja:

Kérelemhez csatolt meghatalmazás vizsgálata, kezelése, őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 2. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)
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A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező;
- Meghatalmazott

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; születési hely; születési idő; születési családi és utónév; anyja születési családi és
utóneve; meghatalmazás formája; meghatalmazás időtartama; meghatalmazás ideje; meghatalmazás helye;
meghatalmazás tartalma; 
- Meghatalmazott: Családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja születési családi és
utóneve; meghatalmazás formája; meghatalmazás időtartama; meghatalmazás ideje; meghatalmazás helye;
meghatalmazás tartalma; 
- Tanú: Családi és utónév; lakcím; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.BM rendelet) H702

Adattárolás
módja:

papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelmi kérelem és a csatolt
bizonyítékok kézbesítése az ellenérdekű fél részére (#A-18401)
Az adatkezelés célja: Kérelem, csatolt bizonyítékok kézbesítése, továbbítása a jogszabálynak megfelelően

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 3. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Birtokvédelmi eljárásra irányuló kérelem;
- Kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; kézbesítés ideje és módja; kérelem
tartalma; 
- Kérelmező: Családi és utónév; születési hely; születési idő; születési családi és utónév; anyja születési
családi és utóneve; kérelem tartalma; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelmi kérelem és a csatolt
bizonyítékok hivatalos iratkénti megküldése az ellenérdekű fél részére (#A-18402)
Az adatkezelés célja: Kérelem, csatolt bizonyítékok hivatalos iratkénti megküldése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 3. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Birtokvédelmi eljárásra irányuló kérelem;
- Kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; megküldés ideje és módja;
bizonyíték; kérelem tartalma; 
- Kérelmező: Családi és utónév; születési hely; születési idő; születési családi és utónév; anyja születési
családi és utóneve; kérelem tartalma; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozata
a birtokvédelmi eljárás során (#A-18403)
Az adatkezelés célja: Ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának kezelése, vizsgálata és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 4. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok - Ellenérdekű fél
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forrása:

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja születési
családi és utóneve; lakcím; nyilatkozat beérkezésének ideje; nyilatkozat tartalma; 
- Egyéb érintett: Közölt személyes adat; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Ellenérdekű fél szóbeli nyilatkozata
a birtokvédelmi eljárás során (#A-18404)
Az adatkezelés célja: Ellenérdekű fél szóbeli nyilatkozatának kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 4. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellenérdekű fél

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja születési
családi és utóneve; lakcím; nyilatkozat megtételének ideje; nyilatkozat tartalma; 
- Egyéb érintett: Közölt személyes adat; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.)BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Szóbeli nyilatkozat jegyzőkönyvbe
foglalása a birtokvédelmi eljárás során (#A-18405)
Az adatkezelés
célja:

Szóbeli nyilatkozat jegyzőkönyvbe foglalása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 4. §, 17. §;
- 2016. évi CL. törvény 78. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellenérdekű fél

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; elérhetőség; eljárásjogi helyzet; aláírás;
jegyzőkönyvbe vétel helye és ideje; ügyiratszám; nyilatkozatok; megállapítás; lényeges körülmények; 
- Kérelmező: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; elérhetőség; eljárásjogi helyzet; aláírás;
jegyzőkönyvbe vétel helye és ideje; ügyiratszám; nyilatkozatok; megállapítás; lényeges körülmények; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; elérhetőség; eljárásjogi helyzet; aláírás;
jegyzőkönyvbe vétel helye és ideje; ügyiratszám; nyilatkozatok; megállapítás; lényeges körülmények; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Jegyzőkönyv felvétele a
birtokvédelmi eljárás cselekményeiről (#A-18406)
Az adatkezelés
célja:

Jegyzőkönyv felvétele az eljárás cselekményeiről, jegyzőkönyv megőrzése a jogszabálynak megfelelően

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 17. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
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bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellenérdekű fél;
- Kérelmező;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; elérhetőség; eljárásjogi helyzet; aláírás;
jegyzőkönyvbe vétel helye és ideje; ügyiratszám; nyilatkozatok; megállapítás; lényeges körülmények; 
- Kérelmező: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; elérhetőség; eljárásjogi helyzet; aláírás;
jegyzőkönyvbe vétel helye és ideje; ügyiratszám; nyilatkozatok; megállapítás; lényeges körülmények; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; elérhetőség; eljárásjogi helyzet; aláírás;
jegyzőkönyvbe vétel helye és ideje; ügyiratszám; nyilatkozatok; megállapítás; lényeges körülmények; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Tényállás tisztázásához szükséges
egyéb bizonyítékok fogadása a birtokvédelmi eljárás folyamán (#A-18407)
Az adatkezelés célja: Tényállás tisztázásához szükséges egyéb bizonyítékok fogadása, kezelése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 5. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Ellenérdekű fél;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; születési családi és utónév; beküldés ideje; bizonyíték; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; születési családi és utónév; beküldés ideje; bizonyíték; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; születési családi és utónév; beküldés ideje; bizonyíték; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Helyszíni szemle a birtokvédelmi
eljárás folyamán (#A-18408)
Az adatkezelés
célja:

Helyszíni szemle lefolytatása az ügy körülményeinek tisztázása érdekében. Szemle során megismert adatok rögzítése
és kezelése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 14. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellenérdekű fél;
- Kérelmező;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; elérhetőség; eljárásjogi helyzet; aláírás;
ügyiratszám; helyszíni szemle helye; helyszíni szemle ideje; nyilatkozatok; megállapítás; lényeges körülmények; 
- Kérelmező: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; elérhetőség; eljárásjogi helyzet; aláírás;
ügyiratszám; helyszíni szemle helye; helyszíni szemle ideje; nyilatkozatok; megállapítás; lényeges körülmények; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; elérhetőség; eljárásjogi helyzet; aláírás;
ügyiratszám; helyszíni szemle helye; helyszíni szemle ideje; nyilatkozatok; megállapítás; lényeges körülmények; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelmi eljárás során
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lefolytatott helyszíni szemle során készített kép és hangfelvétel (#A-18409)
Az adatkezelés célja: Helyszíni szemle során kép- és hangfelvétel készítése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 14. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ellenérdekű fél;
- Kérelmező;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellenérdekű fél: Rögzített cselekmény; rögzített képmás; rögzített hang; rögzítés helye; rögzítés ideje;
rögzítés oka; 
- Kérelmező: Rögzített cselekmény; rögzített képmás; rögzített hang; rögzítés helye; rögzítés ideje;
rögzítés oka; 
- Egyéb érintett: Rögzített cselekmény; rögzített képmás; rögzített hang; rögzítés helye; rögzítés ideje;
rögzítés oka; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Helyszíni szemle során lefolytatott
egyéb bizonyítási eljárás a birtokvédelmi eljárás folyamán (#A-18410)
Az adatkezelés célja: Helyszíni szemle során egyéb bizonyítási eljárás lefolytatása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 14. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Ellenérdekű fél;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; elérhetőség; eljárás során jegyző tudomására jutott minden személyes
adat; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; elérhetőség; eljárás során jegyző tudomására jutott minden
személyes adat; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; elérhetőség; eljárás során jegyző tudomására jutott minden személyes
adat; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.)BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Meghallgatás a birtokvédelmi
eljárás során (#A-18411)
Az adatkezelés célja: Meghallgatás levezetése, meghallgatás során megismert adatok kezelése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Ellenérdekű fél;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; elérhetőség; ügyszám; nyilatkozat tartalma; nyilatkozat módja;
nyilatkozat helye és ideje; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; elérhetőség; ügyszám; nyilatkozat tartalma; nyilatkozat módja;
nyilatkozat helye és ideje; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; elérhetőség; ügyszám; nyilatkozat tartalma; nyilatkozat módja;
nyilatkozat helye és ideje; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron
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Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Tanú meghallgatása a birtokvédelmi
eljárás folyamán (#A-18412)
Az adatkezelés
célja:

Tanú meghallgatása, meghallgatáson elhangzottak dokumentálása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (2), (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Tanú

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Tanú: születési család és utóneve; születés helye; születés ideje; anyja születési családi és utóneve;
személyazonosságot igazoló okmány típusa; okmány száma; tanúvallomás helye és ideje; vallomás tartalma; családi
és utónév; 
- Egyéb érintett: tanúvallomás során megismert személyes adatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Kiskorú, illetve
cselekvőképességében korlátozott személy meghallgatása a birtokvédelmi eljárással kapcsolatban (#A-18413)
Az adatkezelés
célja:

Kiskorú, cselekvőképességében korlátozott személy meghallgatása az ügy körülményeinek tisztázása érdekében

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Kiskorú;
- Cselekvőképességében korlátozott személy

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Kiskorú: Családi és utóneve; születési család és utóneve; születési hely; születési idő; anyja születési családi és
utóneve; törvényes képviselő neve; személyazonosságot igazoló okmány típusa és száma; tanúvallomás helye és ideje;
vallomás tartalma; 
- Cselekvőképességében korlátozott személy: Családi és utóneve; születési család és utóneve; születési hely; születési
idő; anyja születési családi és utóneve; törvényes képviselő neve; személyazonosságot igazoló okmány típusa; száma;
tanúvallomás helye; ideje; vallomás tartalma; 
- Törvényes képviselő: Családi és utóneve; meghallgatás helye és ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Tényállás tisztázása és a bizonyítási
eljárás lefolytatása a birtokvédelmi eljárás során (#A-18414)
Az adatkezelés célja: Tényállás tisztázása és a bizonyítási eljárás lefolytatása az ügyben történő döntéshozatal érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 5. §, 13. §;
- 2016. évi CL. törvény 62. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Ellenérdekű fél;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a kezelt adatok
köre:

- Kérelmező: Családi és utóneve; elérhetőség; eljárás során jegyző tudomására jutott minden személyes
adat; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utóneve; elérhetőség; eljárás során jegyző tudomására jutott minden
személyes adat; 
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- Egyéb érintett: Családi és utóneve; elérhetőség; eljárás során jegyző tudomására jutott minden
személyes adat; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.)BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Határozat eredeti birtokállapot
helyreállításáról és a birtoksértő magatartástól való eltiltásról (#A-18415)
Az adatkezelés célja: Határozathozatal az eredeti birtokállapot helyreállításáról és a birtoksértő magatartástól való eltiltásról

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 6. §, 19. §;
- 2016. évi CL. törvény 81. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Eljárás iratai

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; határozat kelte és tartalma; döntés indoka;
jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a mellőzés indoka; eljárási költség; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; határozat kelte és tartalma; döntés indoka;
jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a mellőzés indoka; eljárási költség; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; határozat kelte és tartalma; döntés indoka;
jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a mellőzés indoka; eljárási költség; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.)BM rendelet H702

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelmi eljárás iránti kérelem
határozattal történő elutasítása (#A-18416)
Az adatkezelés célja: Kérelem határozattal történő elutasítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 7. §, 19. §;
- 2016. évi CL. törvény 81. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Eljárás iratai

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; határozat kelte és tartalma; döntés indoka;
jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a mellőzés indoka; eljárási költség; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; lakcím; döntés indoka; jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a
mellőzés indoka; eljárási költség; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; határozat kelte és tartalma; döntés indoka;
jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a mellőzés indoka; eljárási költség; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.)BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelmi eljárás során hozott
határozat kijavítása (#A-18417)
Az adatkezelés célja: Határozat kijavítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 21. § (1)-(2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok - Eljárás iratai
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forrása:

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; határozat kelte és tartalma; döntés indoka;
jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a mellőzés indoka; eljárási költség; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; határozat kelte és tartalma; döntés indoka;
jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a mellőzés indoka; eljárási költség; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; határozat kelte és tartalma; döntés indoka;
jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a mellőzés indoka; eljárási költség; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Értesítés a birtokvédelmi eljárás
során hozott határozat kijavításáról (#A-18418)
Az adatkezelés célja: Értesítés határozat kijavításáról

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 21. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Eljárás iratai

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; elérhetőség; értesítés ideje és módja; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; elérhetőség; értesítés ideje és módja; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; elérhetőség; értesítés ideje és módja; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelmi eljárás során hozott
határozat kiegészítése (#A-18419)
Az adatkezelés célja: Határozat kiegészítése, kiegészítés érdekében megismert adatok kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 22. § (1)-(3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Eljárás iratai

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; határozat kelte és tartalma; döntés indoka;
jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a mellőzés indoka; eljárási költség; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; határozat kelte és tartalma; döntés indoka;
jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a mellőzés indoka; eljárási költség; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; határozat kelte és tartalma; döntés indoka;
jogkövetkezmények; mellőzött bizonyítékok és a mellőzés indoka; eljárási költség; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Értesítés a birtokvédelmi eljárás
során hozott határozat kiegészítéséről (#A-18420)
Az adatkezelés célja: Az eljárásban érdekelt fél értesítés a határozat kiegészítéséről

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 73. §;
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 16. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett;
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- Tolmács

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Családi és utónév; beszélt nyelv; tolmács igénylésének időpontja; 
- Tolmács (nem kirendelt): Családi és utónév; beszélt nyelv; alkalmazás időtartama; alkalmazás oka; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Iratbetekintési kérelem a
birtokvédelmi eljárás során (#A-18421)
Az adatkezelés célja: Iratbetekintési kérelem kezelése, vizsgálata, őrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 33. §;
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 18. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Ellenérdekű fél;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; elérhetőség; aláírás; kérelem beérkezése; kérelem tartalma; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; elérhetőség; aláírás; kérelem beérkezése; kérelem tartalma; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; elérhetőség; aláírás; kérelem beérkezése; kérelem tartalma; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Végzés az iratbetekintés
elutasításáról a birtokvédelmi eljárás során (#A-18422)
Az adatkezelés célja: Végzés az iratbetekintés elutasításáról. Végzés meghozatalával kapcsolatos adatok kezelése. A végzés

közlése az érintett személyekkel.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 34. § (3);
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 18. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Ellenérdekű fél;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; elérhetőség; kérelem beérkezése; elutasítás ideje és indoka; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; elérhetőség; betekintés ideje; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; elérhetőség; betekintés ideje; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Végrehajtás elrendelése a
birtokvédelmi eljárással kapcsolatban (#A-18423)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás elrendelése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 133. § (1);
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 23. §, 24. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Ellenérdekű fél;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; elérhetőség; ügyszám; végrehajtás elrendelésének ideje; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; elérhetőség; ügyszám; végrehajtás elrendelésének indoka; végrehajtás
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elrendelésének ideje; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; elérhetőség; ügyszám; végrehajtás elrendelésének ideje; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Kérelem a birtokvédelemmel
kapcsolatos végrehajtási eljárás megindítására (#A-18424)
Az adatkezelés célja: Kérelem kezelése, vizsgálata, őrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 133. § (2);
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 23. §, 24. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; lakcím; ügyszám; kérelem beérkezésének ideje; kérelem tartalma; aláírás;

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelemmel kapcsolatos
végrehajtás foganatosítása (#A-18425)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás foganatosítása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 133. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügy iratai

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; születési hely; születési idő; lakcím; végrehajtás során megismert
adatok; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelemmel kapcsolatos
végrehajtás felfüggesztése (#A-18426)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás felfüggesztése. A felfüggesztéssel kapcsolatban megismert adatok kezelése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 136. § (1)-(3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügy iratai

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: családi és utónév; elérhetőség; ügyszám; végrehajtás elrendelésének ideje; végrehajtás
felfüggesztésének ideje; végrehajtás felfüggesztésének oka; 
- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; elérhetőség; ügyszám; végrehajtás elrendelésének ideje; végrehajtás
felfüggesztésének ideje; végrehajtás felfüggesztésének oka; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; elérhetőség; Ügyszám; végrehajtás elrendelésének ideje; végrehajtás
felfüggesztésének ideje; végrehajtás felfüggesztésének oka; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron
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Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Kérelem a birtokvédelemmel
kapcsolatos végrehajtás felfüggesztésére (#A-18427)
Az adatkezelés célja: Kérelem kezelése, az adtok és a tartalom vizsgálata, a kérelmek őrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 136. § (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ellenérdekű fél

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellenérdekű fél: Családi és utónév; lakcím; kérelem beérkezésének ideje; kérelem tartalma; felfüggesztést
igazoló méltányolható körülmény; aláírás; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelemmel kapcsolatos
végrehajtás megszüntetése (#A-18428)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás megszüntetése, megszüntetés érdekében megismert adatok kezelése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 137. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Ellenérdekű fél;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; elérhetőség; ügyszám; végrehajtás elrendelésének ideje; végrehajtás
felfüggesztésének ideje; végrehajtás felfüggesztésének oka; 
- Egyéb érintett: Családi és utónév; elérhetőség; ügyszám; végrehajtás elrendelésének ideje; végrehajtás
felfüggesztésének ideje; végrehajtás felfüggesztésének oka; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Kérelem a birtokvédelemmel
kapcsolatos végrehajtás megszüntetésére (#A-18429)
Az adatkezelés célja: Kérelem kezelése, tartalmának vizsgálata, a beérkező kérelmek őrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 137. § (1) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Családi és utónév; lakcím; kérelem beérkezésének ideje; kérelem tartalma; aláírás; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelmi per megindítása
iránti keresetlevél (#A-18430)
Az adatkezelés
célja:

Birtokvédelmi per megindítása iránti keresetlevél kezelése, vizsgálata és őrzése. Kerestelevél továbbítása az illetékes
bíróság felé.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CXXX. törvény 170. §, 566. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt - Fél
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adatok forrása:

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Fél: Név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; perbeli állás; bíróság
megnevezése; jogi képviselet ténye; kereseti kérelem tartalma; benyújtott bizonyítékok; per tárgyának értéke; illeték
mértéke és megfizetésének; hivatal megnevezése; birtokvédelmi határozat száma; benyújtás ideje; benyújtás módja; 
- Ellenérdekű fél: Név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; perbeli állás; bíróság
megnevezése; hivatal megnevezése; birtokvédelmi határozat száma; kereseti kérelem tartalma; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Monori Járásbíróság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Eljárás jogerős lezárultáig

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Bírósági megkeresés a
birtokvédelmi eljárás iratainak felterjesztése iránt (#A-18431)
Az adatkezelés célja: Bíróság megkeresésének kezelése, teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CXXX. törvény 566. § (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Bíróság

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Fél: Név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; megkeresés
tartalma; megkeresés ideje; megkereső bíróság; 
- Ellenérdekű fél: Megkeresésben szereplő adatok; 

Adattovábbítás címzettjei: - Monori Járásbíróság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Eljárás jogerős lezárultáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Birtokvédelemmel kapcsolatos
bírósági megkeresés teljesítése (#A-18432)
Az adatkezelés célja: Bírósági megkeresés teljesítése, az ügy iratainak megküldése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CXXX. törvény 566. § (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügy iratai

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Fél: Név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; felterjesztett
adatok; felterjesztés ideje; 
- Ellenérdekű fél: Név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség;
felterjesztett adatok; felterjesztés ideje; 

Adattovábbítás címzettjei: - Monori Járásbíróság (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - Eljárás jogerős lezárultáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Bíróság végrehajtás
felfüggesztéséről hozott végzése a birtokvédelmi eljárással kapcsolatban (#A-18433)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás felfüggesztéséről hozott bírósági végzés kezelése, őrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CXXX. törvény 567. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Bíróság

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Fél: Végzés tartalma; 
- Ellenérdekű fél: Végzés tartalma; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs
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Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet H702

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Házasságkötési szándék bejelentése (#A-18456)
Az adatkezelés
célja:

Házasságkötési szándék bejelentése során kezelt adatokra azért van szükség, hogy követni és nyilván tudjuk tartani a
házasulandó feleket, hogy hol és mikor szeretnének összeházasodni valamint, hogy a bejelentés során kötelező
jegyzőkönyv felvétele megtörténjen és a kérelmük előkészítése és teljesítése megvalósuljon.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 17. § (2) 1. b) melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Házasulandók;
- Tanúk;
- Tolmács;
- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Házasulandók: házasságkötés eseményazonosítója; születési családi és utónév; születési helye; születési idő; személyi
azonosító; házassági név; családi állapot; anyja születési családi és utóneve; apja születési családi és utóneve; egyedi
elektronikus anyakönyvi azonosító; magyar állampolgárság/igazolt nem magyar állampolgárság; hontalanság/ismeretlen
állampolgárság; magyar állampolgárságának megszerzése/megszűnése; magyar állampolgárság megszűnése után
megszerzett külföldi állampolgárság ha érintettnek a megszűnés után Magyarországon anyakönyvi eseménye történt;
lakóhely; menekült/oltalmazotti jogállás; előző lakóhely; bemutatott okiratok; személyazonosság igazolására szolgáló
okmány típusa/okmányazonosító/kiállító hatóság megnevezése/érvényességi idő; születési anyakönyvi kivonat
okmányazonosítója/kiállító hatóság megnevezése/egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító/folyószám; személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; családi állapot igazolására bemutatott okirat/kiállító hatóság
megnevezése; házassági engedély/felmentés/kiállító hatóság megnevezése/érvényességi idő; állampolgárságot igazoló
okirat típusa/száma/kiállító hatóság megnevezése/érvényességi idő; megjegyzés/kérelem/nyilatkozat termen kívüli
házasságkötés tényéről/hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről; nyilatkozat egyik fél közeli halállal fenyegető
állapotáról; egyéb jognyilatkozatok; kérelmek; nyilatkozat házassági szándékról; nyilatkozat születendő közös
gyermekeik családi nevéről; nyilatkozat a házasságkötés utáni névviselésről; kérelem indoklással 30 napos várakozási idő
alóli felmentéshez; kérelem indoklással tanúsítvány bemutatása alóli felmentéshez; aláírások; megjegyzés nemzetiségi
nyelven történő házasságkötésről; 
- Tanúk: családi és utónév; lakcím; bemutatott személy azonosságot igazoló okmányának
típusa/okmányazonosító/kiállító hatóság megnevezése/okmány érvényességi idő; aláírások; megjegyzés nemzetiségi
nyelven történő házasságkötésről; 
- Tolmács: családi és utónév; lakcím; bemutatott személy azonosságot igazoló okmányának
típusa/okmányazonosító/kiállító hatóság megnevezése/okmány érvényességi idő; aláírások; megjegyzés nemzetiségi
nyelven történő házasságkötésről; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §;
- Amennyiben a házasságot nem kötik meg az eljárás során rögzített adatokat 1 év után törölni kell, 2010. évi I. törvény
27. § (3) papír alapú jegyzőkönyv/mellékletei irattározásra kerülnek

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Házassági lap hitelesítése házasságkötés alkalmával (#A-18457)
Az adatkezelés célja: Szóban tett kijelentésüket a házassági lap aláírásával válik hitelessé.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 30. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Házasságot kötők;
- Tanúk;
- Tolmács

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Házasságot kötők: név; aláírás; 
- Tanúk: név; aláírás; 
- Tolmács: név; aláírás; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron
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Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Házasságkötés anyakönyvezése (#A-18458)
Az adatkezelés
célja:

Házasságkötés után az esemény kötelező anyakönyvezése, rögzítés az EAK (Elektronikus anyakönyv)-be, értesítés
küldése gyámhatóság részére kiskorú gyermek házasságkötéséről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 63. § (2), 69/B. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Férj/feleség;
- Tanúk;
- Tolmács

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Férj/feleség: személyazonosító adatok; házasságkötés helye/ideje; egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító; születési
családi és utónév; születési hely; születési idő; személyi azonosító; nem; anyjának születési családi és utóneve; apjának
születési családi és utóneve; állampolgárság; igazolt nem magyar állampolgárság; hontalanság/ismeretlen állampolgárság;
magyar állampolgárság megszűnése; házassági név; családi állapot; házassági névviselési forma; megállapodás születendő
gyermek születési családi nevére; 
- Tanúk: családi és utónév; 
- Tolmács: családi és utónév; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Engedélyező Gyámhatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Alapnyilvántartásként határidő nélkül, 2010. évi I. törvény 69/A. §.

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Családi név korrekciója iránti kérelem (#A-18460)
Az adatkezelés
célja:

Családi név korrekciója iránti kérelmet nyújt be az ügyfél ha elírás van a nevében ezért az adatkezelésre a kérelme
teljesítése céljából van szükség

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 55/A. §;
- 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Kérelmező;
- Névkorrekcióval érintett házastárs;
- Kérelmező kiskorú gyermeke/ gyermekei;
- Korlátozottan cselekvőképes kiskorú

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: születési családi és utónév; házassági név; születési hely; anyja születési családi és utóneve; személyi
azonosítója/annak hiányában születési idő; családi állapot; házasságkötés helye/ideje; lakóhely/annak hiányában
tartózkodási hely/értesítési cím/cím amelyen a hatósággal kapcsolatot kíván tartani; személyazonosságot/magyar
állampolgárságot igazoló okiratának típusa/száma/ érvényességi ideje; kérelmező által viselni kívánt családi név; aláírás; 
- Névkorrekcióval érintett házastárs: születési családi és utónév; házassági név; születési hely; anyja születési családi és
utóneve; személyi azonosítója/annak hiányában születési idő; 
- Kérelmező kiskorú gyermeke/ gyermekei: születési családi és utónév; születési hely; anyja születési családi és utóneve;
személyi azonosítója/annak hiányában születési idő; 
- Korlátozottan cselekvőképes kiskorú: születési családi és utónév; házassági név; születési hely; anyja születési családi
és utóneve; személyi azonosítója/annak hiányában születési idő; hozzájáruló nyilatkozat; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Anyakönyvi okirat kiállítási kérelem (#A-18461)
Az adatkezelés célja: Kérelem teljesítése. Az anyakönyvi kivonat közhitelesen tanúsítja a kiállítás időpontjában az anyakönyvi

eseményhez kapcsolódóan az anyakönyvben szereplő adatokat.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 71. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)
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A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító; személyazonosító adatok; lakcím; anyakönyvi bejegyzés
folyószáma/egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító; igazolt adatok köre; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 2010. évi I. törvény 71. § (3)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Hatósági bizonyítvány kiállítási kérelem (#A-18462)
Az adatkezelés célja: Ha az anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör igazolását kérik, az anyakönyvvezető vagy a hazai

anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv anyakönyvi hatósági

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 74. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: általa igazolni kért adat; személyazonosító adatok; lakcím; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet H104

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése (#A-18463)
Az adatkezelés
célja:

Jegyzőkönyv felvétele a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékról

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 31. § (2) 1. c) melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Érintettek;
- Tanúk;
- Tolmács;
- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Érintettek: bejegyzett élettársi kapcsolat eseményazonosítója; létesítés helye/ideje; születési családi és utónév; születési
helye; születési idő; személyi azonosító; családi állapot; anyja születési családi és utóneve; apja születési családi és
utóneve; egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító; magyar állampolgárság; igazolt nem magyar
állampolgárság/hontalanság/ ismeretlen állampolgárság megszerzése/megszűnése; magyar állampolgárság megszűnése
után megszerzett külföldi állampolgárság; lakóhely; menekült/oltalmazotti jogállás; előző állampolgárság; előző lakóhely;
okiratok; személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa/ okmányazonosító/kiállító hatóság /okmány
érvényességi idő; születési anyakönyvi kivonat okmányazonosítója/kiállító hatóság/egyedi elektronikus anyakönyvi
azonosító/folyószám; személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; családi állapot igazolására
bemutatott okirat/kiállító hatóság; bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó engedély/felmentés/kiállító
hatóság; engedély/felmentés érvényességi ideje; állampolgárságot igazoló okirat típusa/száma/kiállító hatóság/ okirat
érvényességi ideje; megjegyzés bejegyzett élettársi kapcsolat hivatalos helyiségen kívüli létesítésének tényéről;
megjegyzés egyik fél közeli halállal fenyegető állapotáról; nyilatkozat bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítésének
szándékáról; kérelem bejegyzett élettársi kapcsolat hivatalos helyiségen/hivatali munkaidőn kívüli létesítése iránt;
kérelem indoklással tanúsítvány alóli felmentés iránt; egyéb jognyilatkozatok; kérelmek; aláírások; megjegyzés
nemzetiségi nyelven történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről; 
- Tanúk: családi és utónév; lakcím; bemutatott személyazonosságot igazoló okmányának
típusa/okmányazonosító/kiállító hatóság megnevezése/okmány érvényességi idő; aláírások; megjegyzés nemzetiségi
nyelven történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről; 
- Tolmács: családi és utónév; lakcím; bemutatott személyazonosságot igazoló okmányának
típusa/okmányazonosító/kiállító hatóság megnevezése/okmány érvényességi idő; aláírások; megjegyzés nemzetiségi
nyelven történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs
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Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §;
- Amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolatot nem kötik meg az eljárás során rögzített adatokat 1 év után törölni kell,
2010. évi I. törvény 39. § (3), papír alapú jegyzőkönyv/mellékletei irattározásra kerülnek

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejegyzése (#A-18464)
Az adatkezelés
célja:

Kötelező nyilvántartásba történő bejegyzés teljesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 63. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bejegyzett élettársak;
- Tanúk;
- Tolmács

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bejegyzett élettársak: bejegyzett élettársi kapcsolat eseményazonosítója; létesítés helye/ideje; születési családi és
utónév; születési helye; születési idő; személyi azonosító; családi állapot; anyja születési családi és utóneve; apja
születési családi és utóneve; egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító; magyar állampolgárság; igazolt nem magyar
állampolgárság/hontalanság/ ismeretlen állampolgárság megszerzése/megszűnése; magyar állampolgárság megszűnése
után megszerzett külföldi állampolgárság; lakóhely; menekült/oltalmazotti jogállás; előző állampolgárság; 
- Tanúk: családi és utónév; 
- Tolmács: családi és utónév; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Névváltoztatási eljárás kérelmezése (#A-18466)
Az adatkezelés
célja:

A kérelem befogadása, adategyeztetés, továbbítás. A magyar állampolgár születési családi és utónevének
megváltoztatását - kérelmére - az anyakönyvi szerv engedélyezheti. A névváltoztatást az anyakönyvi szerv jegyzi be az
anyakönyvbe.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 50. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Kérelmező;
- Nyilvántartás;
- Névváltoztatással érintett házastárs;
- Korlátozottan cselekvőképes kiskorú

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: születési családi és utónév; házassági név; születési hely; anyja születési családi és utóneve; személyi
azonosító/születési idő; családi állapot; házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye/ideje;
lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím/cím amelyen a hatósággal kapcsolatot kíván tartani; személyazonosságát és
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa/száma/ érvényességi idő; nem; állampolgárság; kérelem indokolása;
kérelmező nyilatkozatai; kérelmezett új név; aláírás; 
- férjezett/nős családi állapot esetén névváltoztatással érintett házastárs: születési családi és utónév; házassági név;
születési hely; anyja születési családi és utóneve; személyi azonosító/ születési idő; 
- kérelmező kiskorú gyermeke/ gyermekei: születési családi és utónév; születési hely; anyja születési családi és utóneve;
személyi azonosító/születési idő; 
- korlátozottan cselekvőképes kiskorú: hozzájáruló nyilatkozata; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Engedélyező anyakönyvi szerv (szükség esetén);
- Születést, házasságot nyilvántartó anyakönyvvezető (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 51. § (1)

Adattárolás
módja:

papíron
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Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Házassági névviselési forma módosítása (#A-18467)
Az adatkezelés
célja:

Névváltoztatási eljárási kérelem kezelése a kérelem teljesítése céljából, értesítés küldése más anyakönyvvezetőnek
EAK rendszerbe történő rögzítésre annak hiánya esetén, továbbítás engedélyező szerv felé

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 48. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: házassági név; születési név; születési hely; születési idő; személyazonosságot igazoló okmány adatai;
állampolgárságát igazoló okmány adatai; házasságkötésének helye/ideje; kérelmezett új név; aláírás; 
- Házastárs: házassági név; születési név; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Születést, házasságot nyilvántartó anyakönyvvezető (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése (#A-18468)
Az adatkezelés
célja:

Anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése, értesítés küldése házasság/bejegyzett élettársi
kapcsolat/bíróság/közjegyző/más hatóság általi érvénytelenítés/felbontás/megszüntetés bejegyzéséről, értesítés küldése
apaság vélelmének bíróság általi megdöntésének bejegyzéséről, adatváltozás átvezetése, értesítés küldése nem magyar
állampolgár anyakönyvi eseményéről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 1. § (g)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Érintett;
- Nyilvántartás;
- Más nyilvántartó hatóság/szerv

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: személyazonosító adatok; magyar állampolgárság; harmadik országbeli állampolgárság; menekült/oltalmazott/
menedéke/befogadott jogállás; állampolgárságot igazoló okmány megnevezése/okmányazonosító/érvényességi idő; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Születés anyakönyvezése (#A-18469)
Az adatkezelés
célja:

Születés anyakönyvezése, Központi nyilvántartásba rögzítés, kérelem továbbítása személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány kiadására, Családi jogállás rendezése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 61. § (1) 1. a) melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Anya/apa;
- Magányszemély bejelentő;
- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Gyermek: születési családi és utónév; születési hely; születési idő; személyi azonosító; neme; magyar
állampolgárság/igazolt nem magyar állampolgárság/hontalanság/ ismeretlen állampolgárság; magyar állampolgárságának
megszerzése/megszűnése; magyar állampolgárság megszűnése után megszerzett külföldi állampolgárság; előző
állampolgárság; származási hely; 
- Apa/anya: születési családi és utónév; házassági név; születési hely; személyi azonosító/annak hiányában születési
idő/ennek hiányában életkor; lakóhely; magyar állampolgárság/igazolt nem magyar állampolgárság/hontalanság/
ismeretlen állampolgárság; magyar állampolgárságának megszerzése/megszűnése; magyar állampolgárság megszűnése
után megszerzett külföldi állampolgárság; magyar állampolgárság megszerzésének ideje; előző állampolgárság;
menekült/oltalmazott jogállás; nyilatkozat a gyermek elismert nemzetiség tartozásáról; mely nemzetiségi utónevet/
utóneveket kívánják anyakönyveztetni; nyilatkozat a gyermek családi nevét az adott nemzetiség anyanyelvi szabályai
szerint kérik anyakönyveztetni; nyilatkozat a gyermek nevét az adott nemzetiségi nyelven is kívánják anyakönyveztetni;
családi állapot; szülők házasságkötésének helye/ideje; özvegy anya esetén a volt férj halálesetének helye/ideje; egyedi
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elektronikus anyakönyvi azonosítója; elvált anya esetén jogerős határozat bíróság/más hatóság megnevezésével/
határozat száma/határozat jogerőre emelkedésének időpontja; egyes/ikerszülés ténye; nyilatkozat ikerszülés esetén a
gyermek hányadikként született; megjegyzés titkolt terhesség tényéről; aláírások; törvényes képviselők neve;
telefonszáma; 
- Magánszemély bejelentő: név; aláírása; lakcím; személyazonosító okmányának típusa/okmányazonosítója/
érvényességi idő/kiállító hatóság; 
- Ismeretlen szülőktől származó/talált gyermek: születési családi és utónév; neme; születési helye; születési idő;
származási hely; amennyiben ismert apa/anya születési családi és utóneve; anya személyazonosító adatai/lakcíme; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt kiállító hatóság (szükség esetén);
- Gyámhatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Haláleset anyakönyvezése (#A-18471)
Az adatkezelés
célja:

Haláleset anyakönyvezése, értesítés küldése más anyakönyvvzető részére EAK rendszerbe történő rögzítésre annak
hiánya esetén, rögzítés a Központi nyilvántartásba, bevont okmányok megküldése, értesítés küldése okmány
érvénytelenítésről, értesítés küldése nem magyar állampolgár halálesetéről/külföldi okmányban bejegyzett mo. tart.
vízum érvénytelenítéséről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 62/A. §, 69. § (1a) 1. d) melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Halottvizsgálati bizonyítvány;
- Nyilvántartás;
- Túlélő házastárs/bejegyzett élettárs magánszemély bejelentő;
- Eltemetésre kötelezett;
- Temetési szolgáltató nevében eljáró természetes személy

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Elhalt: születési családi és utónév; házassági név; születési hely; személyi azonosító/annak hiányában születési
idő/ennek hiányában életkora; anyjának születési családi és utóneve; apjának születési családi és utóneve; neme; családi
állapot; magyar állampolgárság/annak hiányában igazolt nem magyar állampolgárság/hontalanság/ismeretlen
állampolgárság; magyar állampolgárságának megszerzése/megszűnése; magyar állampolgárság megszűnése után
megszerzett külföldi állampolgárság; magyar állampolgársága megszerzésének ideje; előző állampolgárság; lakóhely;
menekült/oltalmazott jogállás; házas/bejegyzett élettárs családi állapot esetén házasságkötésének/bejegyzett élettársi
kapcsolata létesítésének helye/ideje; állampolgárságot igazoló okirat típusa/száma/ kiállító hatóság/érvényességi idő;
személyazonosságot igazoló okirat típusa/száma/ kiállító hatóság/érvényességi idő; személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány száma; haláleset helye/ideje; személyazonosító igazolvány; úti okmány; vezetői engedély;
lakcím kártya; okmányok érvénytelenítésének ténye/időpontja; idegenrendészeti/menekültügyi hatóság által kiállított
magyarországi tartózkodásra/külföldi utazásra jogosító okmány; 
- Túlélő házastárs/bejegyzett élettárs: születési családi és utónév; személyi azonosító/annak hiányában születési
idő/ennek hiányában életkora; házassági név; 
- Magánszemély bejelentő: családi és utónév; születési családi és utónév; bejelentési minősége; lakcím;
személyazonosságot igazoló okmány típusa/okmányazonosító/kiállító hatóság/érvényességi idő; nyilatkozat; aláírás; 
- Eltemettetésre kötelezett: név; aláírás; temetkezési szolgáltató neve; nyilatkozata az elhalt eltemetésének/urna
elhelyezésének helyéről; 
- Temetési szolgáltató nevében eljáró természetes személy: név; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- KSH (Központi Statisztikai Hivatal) (rendszeresen);
- Lakóhely szerint illetékes járási hivatal (szükség esetén);
- Illetékes/kiállító idegenrendészeti/menekültügyi hatóság (rendszeresen);
- Személyazonosító igazolvány nyilvántartást és személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv (rendszeresen);
- Központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerv, menedékes/befogadott jogállású személy esetén menekültügyi
hatóságot (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Apai elismerő nyilatkozat (#A-18473)
Az adatkezelés
célja:

Az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása a gyermek családi jogállásának igazolása érdekében tartalmazza az
adatokat.Az adatkezelés célja az apai elismerő nyilatkozat felvétele, EAK rendszerbe történő rögzítés apai elismerő
nyilatkozatok nyilvántartásába, értesítés küldése más anyakönyvvezető részére EAK rendszerbe történő rögzítésre
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annak hiánya esetén

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 61/A. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Apa;
- Apa jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges törvényes képviselő/gyám/gondnok;
- Anya;
- Tolmács;
- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Apa: személyazonosító adatok; születési családi és utónév; házassági név; születési hely; születési idő; személyi
azonosító; lakcím; személyazonosító okmány típusa/ okmányazonosító/érvényességi idő; állampolgárság;
állampolgárságot igazoló okmány típusa/okmányazonosító/érvényességi idő; elismerő nyilatkozat; szülői felügyeletet
gyakorló szülők nyilatkozata a gyermek születési családi nevének viseléséről; nem magyar állampolgár nyilatkozata hogy
a magyar nyelvet érti/beszéli; apai elismerő nyilatkozat/ hozzájáruló nyilatkozatok megtételének/rögzítésének
helye/ideje/azonosító száma; nem anyakönyvvezető előtt tett elismerés esetén a nyilatkozatot felvevő szerv
megnevezése/ személy neve/rögzítő személy neve/felhasználói azonosítója; aláírás; 
- Apa jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges törvényes képviselő/gyám/gondnok: törvényes
képviselő/gyám/gondnok neve; kirendelő szerv megnevezése/ kirendelő határozat száma; nyilatkozata; 
- Anya: személyazonosító adatok; születési családi és utónév; házassági név; születési hely; születési idő; személyi
azonosító; lakcím; családi állapot; elvált anya esetén házasságot felbontó határozatot meghozó bíróság/ más hatóság
megnevezése/ határozat jogerőre emelkedésének időpontja/ határozat száma; özvegy anya esetén haláleset időpontja/
anyakönyvezés helye/anyakönyvi folyószám/egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító; nyilatkozat az elismerés
hozzájárulásához személyazonosító okmány típusa/érvényességi idő; állampolgárság; állampolgárságot igazoló
okmányának típusa/érvényességi idő; nyilatkozat hogy a származás nem apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós
eljárás eredménye; még meg nem született gyermek esetén magzat fogantatásának vélelmezett ideje; szülés várható
időpontja; terhességet igazoló egészségügyi intézmény megnevezése; terhességet igazoló szakorvos neve; terhességet
igazoló igazolás kiállításának időpontja; szülői felügyeletet gyakorló szülők nyilatkozata a gyermek születési családi
nevének viseléséről; nyilatkozata apaság megállapítása iránti perről/eljáró bíróság megnevezése/per ügyszáma; nem
magyar állampolgár nyilatkozata hogy a magyar nyelvet érti/beszéli; apai elismerő nyilatkozat/ hozzájáruló nyilatkozatok
megtételének/rögzítésének helye/ideje/azonosító száma; nem anyakönyvvezető előtt tett elismerés esetén a nyilatkozatot
felvevő szerv megnevezése/ személy neve/rögzítő személy neve/felhasználói azonosítója; aláírás; 
- Megszületett gyermek: utóneve; születési ideje; születési helye; személyi azonosítója; 14. életévét betöltött gyermek
hozzájáruló nyilatkozata; nagykorú gyermek nyilatkozata a gyermek születési családi nevének viseléséről; 
- Tolmács: név; lakóhely; személyazonosító okmány típusa/ okmányazonosító/érvényességi idő; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Születési nyilvántartó anyakönyvvezető (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 70. § (1) 69/I. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Apaság vélelemének megdöntésének bejegyzése (#A-18474)
Az adatkezelés célja: Apaság vélelemének megdöntésének bejegyzése, értesítés küldése más anyakönyvvezető részére EAK

rendszerbe történő rögzítésre annak hiánya esetén,

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 61/A. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Bírósági értesítő;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Apa/anya: személyazonosító adatok; apaság vélelmének megdöntése; apaság megállapításának/anyaság
negatív megállapításának ténye; 
- Gyermek: születési hely; születési idő; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Születési nyilvántartó anyakönyvvezető (szükség esetén);
- Központi Idegenrendészeti szerv (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/EAK-Elektronikus Anyakönyvbe történő bejegyzés házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat
hatóság általi érvénytelenítés/felbontás/megszüntetés/annak nem létezésének kimondása esetén (#A-18475)
Az adatkezelés EAK-Elektronikus Anyakönyvbe történő bejegyzés házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat hatóság általi
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célja: érvénytelenítés/felbontás/megszüntetés/annak nem létezésének kimondása esetén

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 63. § (2), 69/D. § (1) g)-l), (2), 69/E. § (1) f)-k), (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bíróság;
- Közjegyző;
- Más hatóság;
- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Egyik fél/harmadik országbeli állampolgár: személyes adatok; házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat
bíróság/közjegyző/más hatóság általi érvénytelenítése/felbontása/ megszüntetése/annak nem létezésének kimondásának
ténye/időpontja; házasság megszűnését követően magyar állampolgárság megszerzése/megszűnése; házassági névviselési
forma módosítása; bejegyzés ideje; hatályos törvény hatálybalépését megelőzően teljesített papír alapú anyakönyvi
bejegyzés folyószámát; keletkezett anyakönyvi alapiratok típusa/azonosító száma; 
- Másik fél/magyar állampolgár: személyes adatok; házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat bíróság/közjegyző/más
hatóság általi érvénytelenítése/felbontása/ megszüntetése/annak nem létezésének kimondásának ténye/időpontja;
házasság megszűnését követően magyar állampolgárság megszerzése/megszűnése; házassági névviselési forma
módosítása; bejegyzés ideje; hatályos törvény hatálybalépését megelőzően teljesített papír alapú anyakönyvi bejegyzés
folyószámát; keletkezett anyakönyvi alapiratok típusa/azonosító száma; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Idegenrendészeti Szerv (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Alapnyilvántartásként határidő nélkül, 2010. évi I. törvény. 69/A. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/EAK-Elektronikus Anyakönyvbe történő bejegyzés (#A-18477)
Az adatkezelés célja: Törvényi kötelezettség teljesítése, EAK-Elektronikus Anyakönyvbe történő bejegyzés célja, hogy minden

anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos adatot bármikor elérjünk.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi. I. törvény 82. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásának hatálya alá tartozók

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásának hatálya alá tartozók: személyes adatok; bármilyen bejegyzett
adat ami a személyiadat- és lakcímnyilvántartási rendszer adattartalmát érinti; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Személyiadat- és lakcímnyilvántartás vezető szerv (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Alapnyilvántartásként határidő nélkül, 2010. évi I. törvény. 69/A. §

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Bírósági értesítés alapján történő bejegyzés (#A-18479)
Az adatkezelés célja: Bírósági értesítés bejegyzése (bíróság a volt feleséget eltiltotta a házasságra utaló toldást tartalmazó

házassági név viselésétől)

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 48. § (5)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Bíróság

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Volt házastársak: személyazonosító adatok; házasságkötés helye/időpontja; házasságra utaló toldást
tartalmazó házassági név viselésétől eltiltás ténye; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron
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Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Hatósági eljárás keretében talált
tárgy/dolog leadása, átvétele (#A-18480)
Az adatkezelés
célja:

Talált tárgy leadásakor, átvételekor jegyzőkönyv készítése, érintett azonosítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi V. törvény 5:55. § (1);
- 2016. évi CL. törvény 78. § (2-4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Megtaláló

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Megtaláló: név; általa megadott egyéb személyazonosításra alkalmas adat; általa megadott egyéb kapcsolattartásra
alkalmas adat; ténymegállapítás; nyilatkozata; dátum; aláírás; anyja családi és utóneve; születési idő; lakcímadatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 1 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H807

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Hatósági eljárás keretében igazolás
kiadása (#A-18481)
Az adatkezelés célja: Igazolás készítése, kiadása találó részére az általa tett nyilatkozatáról a talált tárgy/dolog tulajdonjogára

vonatkozó igény bejelentésre vonatkozólag

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi V. törvény 5:55. § (2);
- 2016. évi CL. törvény 78. § (2-4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Megtaláló

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Megtaláló: név; születési név; születési hely, idő; anyja neve; lakóhely; tárgy megnevezése; nyilatkozata
érdemi tartalma; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 1 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H807

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Hatósági eljárás keretében átvett
talált tárgy/dolog átadása, átvételre jogosult személy részére (#A-18482)
Az adatkezelés célja: Jegyzőkönyv készítése, átadás dokumentálása az átvételre jogosult személy vagy tulajdonos részére történő talált

tárgy/dolog kiadása, átadása során, jogosult azonosítása, jogosultságának ellenőrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi V. törvény 5:56 § (1);
- 2016. évi CL. törvény 78. § (2-4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Jogosult

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Jogosult: név; születési név; születési hely, idő; anyja neve; lakóhely; személyazonosításra alkalmas okmány
bemutatása; talált/átadott tárgy megnevezése; dátum; átvétel elismerése; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 1 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H807

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Hatósági eljárás keretében korábbi
igény esetén, átvett dolog/tárgy kiadása megtaláló részére (#A-18483)
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Az adatkezelés célja: Korábban leadott és átvett talált dolog/tárgy átadása, kiadása és ennek dokumentálása megtaláló részére,
korábban tett igény esetén, megtaláló azonosítása, jogosultságának ellenőrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi V. törvény 5:56 § (1);
- 2016. évi CL. törvény 78. § (2-4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Megtaláló

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Megtaláló: név; születési név; születési hely, idő; anyja neve; lakóhely; személyazonosításra alkalmas okmány
bemutatása; talált/átadott tárgy megnevezése; dátum; átvétel elismerése; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 1 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H807

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Hatósági eljárás keretében talált,
más nevére szóló személyazonosító igazolvány leadása (#A-18484)
Az adatkezelés
célja:

Jegyzőkönyv felvételt talált, más nevére szóló személyazonosító igazolvány leadásánál, további eljárás előkészítése,
jegyzőkönyv és a talált okmány továbbítása illetékes szerv felé

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 38. § (1) a);
- 2016. évi CL. törvény 78. § (2-4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Megtaláló;
- Leadott okmány;
- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Megtaláló: név; születési név; születési hely, idő; anyja neve; lakóhely; általa megadott egyéb személyazonosításra
alkalmas adat; általa megadott egyéb kapcsolattartásra alkalmas adat; ténymegállapítás; nyilatkozata; dátum; aláírás; 
- Személyazonosító okmányon szereplő személy: családi és utónév; születési családi s utónév; születési hely, idő; anyja
születési neve; neme; állampolgárság; fénykép; aláírás; okmány érvényességi ideje; okmány azonosító száma; okmány
kiállításának dátuma; kiállító hatóság; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- illetékes hatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 1 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H807

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Hatósági eljárás keretében
panaszkezelés és közérdekű bejelentés (#A-18485)
Az adatkezelés célja: Benyújtott panasz vagy közérdekű bejelentés kezelése, kérelem/bejelentés teljesítése/kivizsgálása, szükség esetén

továbbítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi CLXV. törvény 3. § (3);
- Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal Szabályzata- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügyfél

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ügyfél: személyazonosító adat; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja
születési családi és utóneve; lakcím; bejelentés tárgy/tartalma/oka/indoka; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U311

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron
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Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Mt. alapján történő foglalkoztatás során állásajánlatra történő jelentkezés (#A-18487)
Az adatkezelés célja: Állásajánlatra jelentkezés során beérkezett önéletrajz, motivációs levél, egyéb iratok befogadása, kezelése a

kiválasztási folyamathoz

Az adatkezelés
jogalapja:

-Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pont)
- 2012. évi I. törvény 6. § (4), 10. §

A kezelt adatok
forrása:

- Pályázó

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Pályázó: természetes személy neve; születési ideje; helye; anyja neve; lakcíme; képesítési adatok; fénykép;
telefonszám; e-mail cím; érintett által megadott egyéb adatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Visszavonásig, GDPR 7. cikk (3);
- Jogviszony létesítése esetén a jogviszony megszűnéstől számított 50 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
U508;
- Sikertelen pályázat és visszavonás hiánya esetén: 1 év

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Mt. alapján történő foglalkoztatás során munkaügyi/személyzeti nyilvántartás (#A-
18491)
Az adatkezelés
célja:

Munkaviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése során keletkezett adatok kezelés, módosítása, törlése, továbbítása,
nyilvántartásba rendezése a foglalkoztatás céljából, adattovábbítás kedvezmény érvényesítése céljából, kötelező
adatszolgáltatások teljesítése, munkáltatói hozzájárulások teljesítése, adattovábbítás a bérszámfejtési és könyvelői
feladatok ellátására, munkabér utalás teljesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 2012. évi I. törvény 10. § (1)-(4), 14. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Munkavállaló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: személyazonosító adatok; név; születési név; születési hely; születési idő; anyja neve; lakcím; neme;
állampolgárság; adóazonosító jel; TAJ szám; bankszámlaszám; munkába lépésének kezdő/befejező időpontja;
munkakör; iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló okmány másolata; egyéb /végzetség/oktatás; munkavédelmi
képzések; fénykép; önéletrajz; jövedelmi adatok; munkabérének összege; bérfizetéssel/egyéb juttatásaival kapcsolatos
adatok; Munkavállaló munkájának értékelése; munkaviszony megszűnésének módja; indokai; Munkavállalót ért
balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatok; egészségügyi adatok; családi állapot; első házasok adókedvezménye;
gyermek(ek)/magzat száma; családi adókedvezmény; pótszabadság; beteg gyermek gondozására járó pót szabadság;
biztosításban töltött idő tartama; alkalmazás minőségének/ jogcímének kódja; nyugdíjas státusz; nyugdíjas törzsszám;
gyermekgondozási díj/gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása melletti munkavégzésének ténye; korhatár előtti
ellátásban/szolgálati járandóságban/táncművészeti életjáradékban/ átmeneti bányászjáradékban részesül-e; jogviszony
jogcíme; FEOR szám; jogviszony időtartama; heti munkaidő; jövedelmi adatok; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: név; adóazonosító jel; adóelőleget megállapító munkáltatójának/rendszeres
bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma; házastárs neve, adóazonosítója, munkáltató neve; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére jogosult házastárs: név; adóazonosító jel; kifizetőnél érvényesítendő
kedvezmény összege; adóelőleget megállapító munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma;
házastárs neve, adóazonosítója; 
- Kedvezményezett eltartott: név; adóazonosító jel; TAJ szám; anyja születési családi és utóneve; születési hely, idő;
lakóhely/lakcím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Maradandó értékű irat: nem selejtehető, 1995. évi LXVI. törvény

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Mt. alapján történő foglalkoztatás során munka- és pihenőidő nyilvántartás (#A-
18494)
Az adatkezelés célja: Munka- és pihenőidő nyilvántartás vezetése, jelenléti ív vagy elektronikus nyilvántartás alkalmazásával.
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Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 134. § (1)

A kezelt adatok
forrása:

- Munkavállaló

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Munkavállaló: személyazonosító adatok; rendes és a rendkívüli munkaidő; Szabadság; túlmunka elrendeléséről;
Teljesített rendes és rendkívüli munkaidő; Munkaidő-beosztás; Teljes napi munkaidő; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U506

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Mt. alapján történő foglalkoztatás során jelenléti ív (#A-18495)
Az adatkezelés célja: Jelenléti ív vezetése a munkavégzés igazolása és a munkabérelszámolás céljából, kézi vagy gépi

nyilvántartás alkalmazásával

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 134. §

A kezelt adatok forrása: - Munkavállaló

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: személyes adatok; név; dátum; munkaidő kezdete; munkaidő vége; aláírás; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U506

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Mt. alapján történő foglalkoztatás során szabadságnyilvántartás (#A-18496)
Az adatkezelés célja: Szabadságnyilvántartás vezetése a munkavállaló részére jogszerűen járó/kivett/meglévő/felhasznált szabadságról,

jelenléti ív vagy gépi jelenléti segítségével

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 134. § (1) c)

A kezelt adatok
forrása:

- Munkavállaló

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Munkavállaló: személyes adatok; név; azonosító száma; munkahely; beosztás; fizetett szabadságnapok száma;
fizetésnélküli szabadságnapok száma; igénybevett szabadság dátuma; 
- Eltartott gyermek: név; születési idő; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U506

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Mt. alapján történő foglalkoztatás során szabadság engedély (#A-18497)
Az adatkezelés
célja:

Szabadságengedély kiállítása a szabadság igényléséhez, megadásához mely a munkavállalót megillető
szabadságnyilvántartásban rögzített adatok alapját képezik

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 134. § (1) c)

A kezelt adatok
forrása:

- Munkavállaló

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Munkavállaló: személyes adatok; név; azonosító száma; munkahely; beosztás; megállapított évi/napi szabadság;
eddig igénybe vett évi/napi szabadság; jelenleg igényelt szabadság dátuma (-tól/-ig/nap); kérelem szabadságra; jelzett
időpont; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs
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Az adattárolás
időtartama:

- Számviteli bizonylatok/bérjegyzék: 8 év, 2000. évi C. törvény 169. § (2)

Adattárolás
módja:

papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Mt. alapján történő foglalkoztatás során foglalkozás- egészségügyi vizsgálatról
kiküldött értesítő (#A-18499)
Az adatkezelés célja: Értesítés küldése foglalkozás-egészségügyi vizsgálat időpontjáról, helyéről, stb…

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 51. § (4);
- 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 6. § (1), 15. § (3), 14. számú melléklet

A kezelt adatok forrása: - HR nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: név; születési idő; lakcím; munkakör; TAJ szám; munkavállaló kérelme munkaköri
alkalmasságának közlésére; aláírás; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Munkajogi iratok: 3 év, 2012. évi I. törvény 286. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közalkalmazotti pályázatra jelentkezés (#A-18524)
Az adatkezelés
célja:

Kiírt és közzétett álláspályázatra jelentkező által beküldött adatok kezelése a pályázat elbírálása céljából

Az adatkezelés
jogalapja:

-Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (5);
- 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (7)

A kezelt
adatok forrása:

- Pályázó

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: családi név; születési név; születési idő és idő; anyja neve; lakcím; képesítési adatok; fénykép; telefonszám;
e-mail cím; megadott egyéb adatok; szakmai életrajz; pályázati eljárással összefüggő adatkezeléshez hozzájáruló
nyilatkozat és annak adattartalma; nyilatkozat büntetlen előéletre/kizáró okokra és annak adattartalma; munkáltató
vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére/fejlesztésére vonatkozó programja; külön jogszabályban vagy a
pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok és azok adattartalma; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Kinevezési/megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság (Magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a
pályázó meghallgatásához) (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Visszavonásig, GDPR 7. cikk (3);
- Sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálásáig, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7);
- Sikeres pályázat esetén a munkaviszony fennállásáig

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közalkalmazotti foglalkoztatásnál felszólítás büntetlen előélet hatósági
bizonyítvánnyal történő igazolására (#A-18526)
Az adatkezelés célja: Felszólítás kiküldése büntetlen előélet hatósági bizonyítvánnyal történő igazolására

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (6)

A kezelt adatok forrása: - Nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közalkalmazott, munkavállaló: személyazonosító adatok; családi név; születési név; születési hely és idő;
anyja neve; lakcím; felszólítás oka; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Munkaviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig/munkaviszony létesítése esetén megszűnéséig,
1992. évi XXXIII. törvény 20. § (9)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Azonnali hatályú közalkalmazotti jogviszony megszűntetése (#A-18527)
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Az adatkezelés célja: Azonnali hatályú közalkalmazotti jogviszony megszűntetése büntetlen előélet hatósági bizonyítvánnyal történő
igazolás bemutatásának elmulasztása miatt

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (6)

A kezelt adatok
forrása:

- Nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt - Közalkalmazott munkavállaló: személyazonosító adatok; családi név; születési név; születési hely és idő;Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közalkalmazott munkavállaló: személyazonosító adatok; családi név; születési név; születési hely és idő;
anyja neve; lakcím; megszűntetés oka; megszűntetés időpontja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Munkaviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig/munkaviszony létesítése esetén megszűnéséig,
1992. évi XXXIII. törvény 20. § (9)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közalkalmazotti igazolás közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor (#A-18531)
Az adatkezelés
célja:

Közalkalmazotti igazolás készítése, kezelése közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1992. évi XXXIII. törvény 36. § (1-2);
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 62/G. §

A kezelt
adatok forrása:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA);
- Közalkalmazotti alapnyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közalkalmazott, munkavállaló: természetes személyi azonosító adatok; név; születési név; anyja neve; születési hely/
év/hónap/nap; TAJ szám; közalkalmazott pénztártag által választott magánnyugdíj-pénztár
megnevezése/címe/pénzforgalmi számlaszáma; közalkalmazott munkaköre; munkáltatónál közalkalmazotti
jogviszonyban töltött idő tartama; harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség; harminc napot
meghaladó fizetés nélküli szabadság; szülési szabadság időtartama; minden olyan a közalkalmazotti jogviszony
megszűnésének évében munkában nem töltött időt amely alatt a közalkalmazott illetményben részesült; közalkalmazott
illetményéből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozás/ennek jogosultja; annak ténye hogy a
közalkalmazott illetményét tartozás nem terheli; jubileumi jutalom kifizetése/ennek időpontja; emelt összegű
végkielégítésben való részesülés; közalkalmazotti jogviszony megszűnésének módja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Teljesítéséig, GDPR 5. cikk (1) e)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közalkalmazotti foglalkoztatásnál munka- és pihenőidő nyilvántartás (#A-18532)
Az adatkezelés
célja:

Munka- és pihenőidő nyilvántartása, vezetése a személyi juttatások megállapításának céljából

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 134. § (1);
- 1992. évi XXXIII. törvény 83/B. § (1);
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 62/B. §

A kezelt
adatok forrása:

- Közalkalmazott munkavállaló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közalkalmazott, munkavállaló: személyazonosító adatok; rendes és a rendkívüli munkaidő; készenlét; szabadság;
megállapodás önként vállalt túlmunkáról; teljesített rendes és rendkívüli munkaidő; készenlét kezdő és befejező
időpontja; munkaidő-beosztás; teljes napi munkaidő; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U506

Adattárolás
módja:

papíron

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 69/187



Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közalkalmazotti foglalkoztatásnál jelenléti ív (#A-18533)
Az adatkezelés célja: Jelenléti ív vezetése a személyi juttatások elszámolása céljából

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 134. §;
- 1992. évi XXXIII. törvény 83/B. § (1)

A kezelt adatok forrása: - Közalkalmazott munkavállaló

Az érintettek és a kezelt adatok
köre:

- Közalkalmazott, munkavállaló: személyes adatok; név; dátum; munkaidő kezdete; munkaidő vége;
aláírás; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Számviteli bizonylatok/bérjegyzék: 8 év, 2000. évi C. törvény 169. § (2)

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közalkalmazotti foglalkoztatásnál szabadságnyilvántartás (#A-18534)
Az adatkezelés
célja:

Szabadságnyilvántartás vezetése a munkavállaló szabadságának dokumentálásához az illetmény elszámolásához

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 134. § (1) c);
- 1992. évi XXXIII. törvény 83/B. § (1)

A kezelt adatok
forrása:

- Közalkalmazott munkavállaló

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Közalkalmazott, munkavállaló: személyes adatok; név; azonosító száma; munkahely; beosztás; belépésének ideje;
munkaviszony kezdete; fizetett szabadságnapok száma; jogcím; megjegyzés; fizetésnélküli szabadságnapok száma;
igénybevett szabadság dátuma; 
- Eltartott gyermek: név; születési idő; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U506

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közalkalmazotti foglalkoztatásnál szabadságengedély (#A-18535)
Az adatkezelés
célja:

Szabadságengedély vezetése a munkavállaló szabadságának dokumentálásához az illetmény elszámolásához

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 134. § (1) c);
- 1992. évi XXXIII. törvény 83/B. § (1)

A kezelt adatok
forrása:

- Közalkalmazott munkavállaló

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Közalkalmazott munkavállaló: személyes adatok; név; azonosító száma; munkahely; beosztás; megállapított évi/napi
szabadság; eddig igénybe vett évi/napi szabadság; jelenleg igényelt szabadság dátuma (-tól/-ig/nap); kérelem
szabadságra; jelzett időpont; dátum; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U506

Adattárolás
módja:

papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Járási hivatal által kiközvetített álláskereső személyek fogadása a közfoglalkoztatás
során (közvetítő lap) (#A-18537)
Az adatkezelés célja: Járási hivatal által kiközvetített álláskereső személyek fogadása

Az adatkezelés jogalapja: - Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1)
A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 70/187



bekezdés c) pont)
- 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet

A kezelt adatok forrása: - Járási hivatal

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Anyja születéskori neve; Elérhetőség; lakcím; TAJ-szám; Ügyszám; Kiközvetítés
ideje; Foglalkoztató megnevezése; Munkakör; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U518

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közfoglalkoztatott közvetítő lapjának kitöltése (#A-18538)
Az adatkezelés
célja:

Közvetítő lap kitöltése a foglalkoztatás megvalósulásához vagy elutasítás esetén létrejöttének megtagadásához.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Közfoglalkoztatott;
- Járási hivatal foglalkoztatási osztálya

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Anyja születéskori neve; Elérhetőség; Lakcím; TAJ-szám; Ügyszám; Kiközvetítés ideje;
Foglalkoztató megnevezése; Munkakör; Alkalmazás; Alkalmazás kezdete; Havi bruttó bér; Nem alkalmazás; Nem
alkalmazás indoka; Állás nem elfogadásának oka; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Járási hivatal (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Munkajogi iratok esetén 3 év, 2012. évi I. törvény 286. § (1)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közfoglalkoztatási szerződés (#A-18539)
Az adatkezelés
célja:

Szerződés kitöltése, őrzése, közfoglalkoztatás létrehozása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 2011. évi CVI. törvény 2. § (2c), (4);
- 2012. évi I. törvény 45. § (1);
- 1991. évi IV. törvény 57/A. §

A kezelt
adatok forrása:

- Közfoglalkoztatott

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születéskor neve; Aláírás;
Közfoglalkoztatási bér összege és kifizetésének módja; Eltérő foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések; Jogviszony
időtartama; Egyéb rendelkezések; Adóazonosító jel; TAJ-szám; Lakcím; Iskolai/egyéb végzettség adatai; Munkáltató
adatai; FEOR szám; Hatósági ügyszám; Munkakör leírása; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- A jogviszony megszűnésétől 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U508

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közfoglalkoztatással kapcsolatos írásbeli munkáltatói tájékoztató (#A-18540)
Az adatkezelés
célja:

Munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségének teljesítése a jogszabálynak megfelelően.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 23. § (1)-(2), 42. §, 44. §-45. §
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A kezelt
adatok forrása:

- Munkavállaló;
- HR nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Foglalkoztatóra és közfoglalkozatottra irányadó felmondási idő megállapításának szabályai;
Adóazonosító jel; Aláírása; Alkalmazás kezdete; Távolmaradás okai és azok jelentési kötelezettségére vonatkozó
szabályok; Közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Munkajogi iratok 3 év, 2012. évi I. törvény 286. § (1)

Adattárolás
módja:

papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közfoglalkoztatás során kezelt adatok (#A-18541)
Az adatkezelés
célja:

Közfoglalkoztatás során megismert adatok kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 2012. évi I. törvény 10. § (1)-(5);
- 2011. évi CVI. törvény 1. § (4), 2. §, 4. §;
- 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. §-3. §;
- 1997. évi LXXX. törvény 44. §, 46. §;
- 2017. évi CL. törvény 34. § (1), 50. § (2);
- 1995. évi CXVII. törvény 49. §

A kezelt
adatok forrása:

- Közfoglalkoztatott;
- Járási hivatal foglalkoztatási osztálya

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születéskori neve; Lakcím; Állampolgárság;
Adóazonosító jel; TAJ-szám; Bankszámla szám; Munkába lépés kezdő időpontja; Közfoglalkoztatotti jogviszony
időtartama; Munkaidő; Munkakör; Munka végzés kezdete és vége; Iskolai végzettség; Szakképzettséget igazoló okmány
másolata; Egyéb oktatások; Munkavédelmi képzések; Közfoglalkoztatási bér; Bérfizetéssel kapcsolatos adatok; Egyéb
juttatásaival kapcsolatos adatok; Közfoglalkoztatott béréből levonandó tartozás; Átvett munkaeszköz; Igénybe vett
szabadságok; Közfoglalkoztatotti jogviszony megszűnésének módja; Jogviszony megszűnésének indokai; Várandósság;
Megváltozott munkaképesség; Közfoglalkoztatottat ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatok; Családi állapot;
Gyermek(ek) vagy magzat száma; Gyermekek életkora; Egészségügyi adatok; Közfoglalkoztatással összefüggő minden
egyéb adat; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: Név; Adóazonosító jel; Adóelőleget megállapító Foglalkoztatójának/rendszeres
bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére jogosult házastárs: Név; Adóazonosító jel; Kifizetőnél érvényesítendő
kedvezmény összege; Adóelőleget megállapító foglalkoztatójának/rendszeres bevételt juttató kifizetőjének
neve/adószáma; 
- Kedvezményezett eltartott: Név; Adóazonosító jel; TAJ szám; Anyja születési neve; Lakcím; Születési hely; Születési
idő; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (szükség esetén);
- Magyar Államkincstár (KIRA) (szükség esetén);
- Magyar Államkincstár, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) (szükség esetén);
- Magyar Államkincstár (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Maradandó értékű irat nem selejtehető, 1995. évi LXVI. törvény 4. §;
- Munkajogi iratok esetén 3 év, 2012. évi I. törvény 286. § (1);
- Számviteli bizonylatok/bérjegyzék 8 év, 2000. évi C. törvény 169. § (2);
- SZJA esetén 5 év, 2017. évi CL. törvény 78. § (3)-(4)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Munka- és pihenőidő nyilvántartás a közfoglalkoztatás során (#A-18544)
Az adatkezelés célja: Munka- és pihenőidő nyilvántartása a jogszabályban foglaltaknak megfelelően

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 134. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Közfoglalkoztatott

Az érintettek és a kezelt - Közfoglalkoztatott: Név; Munkaidő kezdete és vége; Szabadság; Teljesített munkaidő; Munkaidő-beosztás;
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adatok köre: Teljes napi munkaidő; Munkaközi szünet; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U518

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közfoglalkoztatottról vezetett jelenléti ív (#A-18545)
Az adatkezelés célja: Jelenléti ív vezetése, kezelése és őrzése a munkaidő igazolása okán

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 134. § (1) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Közfoglalkoztatott

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: Név; Dátum; Munkaidő kezdete; Munkaidő vége; Aláírás; Munkaközi szünet kezdete
és vége; 

Adattovábbítás címzettjei: - Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (rendszeresen)

Az adattárolás időtartama: - 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U518

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Fizetésnélküli szabadság engedélyezése a közfoglalkoztatott részére (#A-18546)
Az adatkezelés
célja:

Fizetésnélküli szabadság engedélyezése, az engedélyezési folyamat dokumentálása.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CVI. törvény 2. § (3a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Közfoglalkoztatott

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születéskori neve; Fizetés nélküli
szabadság kezdő időpontja; Fizetés nélküli szabadság befejező időpontja; Engedélyezés ideje; Lakcím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (KIRA) (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Maradandó értékű irat nem selejtehető, 1995. évi LXVI. törvény 4. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közfoglalkoztatott állásinterjú miatti távolmaradásával kapcsolatos adatkezelés (#A-
18547)
Az adatkezelés célja: Állásinterjú miatti távolmaradással kapcsolatos adatok kezelése, felvezetésük a jelenléti ívre.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CVI. törvény 2. § (3c)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Közfoglalkoztatott

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Távolmaradás időtartama; 

Adattovábbítás címzettjei: - Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U518

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közfoglalkoztatottnak járó szabadság megállapítása (#A-18548)
Az adatkezelés célja: Közfoglalkoztatottnak járó szabadság megállapítása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
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- 2011. évi CVI. törvény 2. § (4a)-(4b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Közfoglalkoztatott

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születéskori neve; Jogviszony kezdete;
Határozott idejű jogviszony vége; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U518

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közfoglalkoztatott által történő szabadság igénylés (#A-18549)
Az adatkezelés célja: Igény kezelése, szabadsággal kapcsolatos ügyek intézése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 122. § (1)-(2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Közfoglalkoztatott

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Igénylés ideje; Igényelt napok; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U518

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közfoglalkoztatási jogviszonyban szabadság kiadása (#A-18550)
Az adatkezelés célja: Szabadság kiadása, szabadság kiadásával kapcsolatos adatok feltüntetése a jelenléti íven.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CVI. törvény 2. § (7), (9);
- 2012. évi I. törvény 122. § (3)-(4), 123. §- 125. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Közfoglalkoztatott

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Szabadság kezdete; Szabadság vége; Napok száma összesen; 

Adattovábbítás címzettjei: - Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (rendszeresen)

Az adattárolás időtartama: - 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U518

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Szabadság nyilvántartása a közfoglalkoztatás során (#A-18551)
Az adatkezelés célja: Kiadott szabadságok nyilvántartásba vétele, nyilvántartás vezetés és őrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CVI. törvény 2. § (8)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Közfoglalkoztatott

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születéskori neve; Kivetett napok száma;
Szabadság időpontja; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U518

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közfoglalkoztatási jogviszony fennállásának igazolása (#A-18552)
Az adatkezelés
célja:

Igazolás kiállítása munkavállaló kérése alapján

Az adatkezelés -Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)
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jogalapja:

A kezelt adatok
forrása:

- Közfoglalkoztatott

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születéskori neve; Munkáltató
megnevezése; Munkaviszony kezdete; Igazolás tartalma; Kiállítás ideje; Munkaviszony vége; Jogviszony típusa; Teljes
munkaidejű foglalkoztatás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Igazolás kiadásáig, GDPR 5. cikk (1) e)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Egyszerűsített elszámoló lap a közfoglalkoztatás során (#A-18553)
Az adatkezelés
célja:

Elszámoló lap kitöltése, kezelése, őrzése, ellenőrzés esetén hozzáférés biztosítása.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet

A kezelt
adatok forrása:

- Közfoglalkoztatott

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Sorszám; TAJ-szám; Munkakör; Szakképzettséggel igazolt munkakör; Munkavezető; Napi
munkaidő; Foglalkoztatás/képzés kezdete; Munkaidőkeret szerinti munkanapok; Előírt ledolgozandó munkanapok;
betegszabadságon töltött napok száma; Táppénzes napok száma; Egyéb fizetés nélküli napok száma; Állásidőn töltött
munkanapok száma; Tört hónapban ledolgozott munkanapok száma; Ledolgozott munkanapok száma; Munkaidő-arány
%-ban; Támogatás alapját képező besorolási bér; Tárgyhónapra járó járandóság TB ellátás nélkül; Betegszabadság+
állásidőre kifizetett nettó bér; Igényelt bér+ betegszabadság+ állásidő forintban; Igényelt járulék támogatás; Igényelt
támogatás összesen; Előző hónap korrekciója; Kért korrekció; Kilépő; Kilépés oka; Kilépés dátuma; Foglalkoztató neve;
Kiállítás dátuma; Statisztikai adatok; Foglalkoztatás kezdete; Támogatási idő kezdete és vége; Ügyszám; Elszámolási
hónap; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U518

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Munkavédelmi hatósági ellenőrzés a közfoglalkoztatás során (#A-18554)
Az adatkezelés
célja:

Munkavédelmi hatósági ellenőrzés során megismert adatok kezelése, közfoglalkoztatás kapcsán tárolt adatok
ellenőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi XCIII. törvény 84. § (1) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Sérült/megbetegedett;
- Nyilvántartás;
- Munkavédelmi hatóság

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Sérült/megbetegedett: Ellenőrzés során megismert/ellenőrzött munkabaleset során rögzített személyes és
egészségügyi adatok; Egyéb az ellenőrzés során megismert (foglalkoztatással) kapcsolatos adat; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Munkajogi iratok esetén 3 év, 2012. évi I. törvény 286. § (1)

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Hozzájárulással kezelt személyes adatok a közfoglalkoztatás során (#A-18557)
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Az adatkezelés célja: Mobiltelefonszám kezelése annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatottal kapcsolatot tudjunk tartani
munkaszervezési célból.

Az adatkezelés jogalapja: -Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Név; Mobiltelefonszám; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Visszavonásig, GDPR 7. cikk (3);
- Munkaviszony megszűnéséig

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Statisztikai adatkezelés a közfoglalkoztatás során (#A-18559)
Az adatkezelés célja: Statisztika készítése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CLV. tv. 28. § (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt adatok
köre:

- Közfoglalkoztatott: Azonosításra alkalmatlan módon; 

Adattovábbítás címzettjei: - Pest Megyei Kormányhivatal (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - Azonosíthatatlan adatokat bármeddig őrizhet az adatkezelő

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Társasházak feletti törvényességi felügyeleti eljárás során hivatalból vagy kérelemre,
bejelentésre indított törvényességi eljárás lefolytatása (#A-18560)
Az adatkezelés célja: Hivatalból vagy kérelemre, bejelentésre indított törvényességi eljárás lefolytatása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet 3. § (1), 4. §;
- 2016. évi CL. törvény 81. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Bejelentő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Bejelentő: név; lakcím; aláírás; ügy azonosításához szükséges minden adat; 
- Meghatalmazott: ügy azonosításához szükséges minden adat; 
- Ügyfelek: név; lakcím; aláírás; ügy azonosításához szükséges minden adat; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet I107

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Társasházak feletti törvényességi felügyeleti eljárás során bejelentő értesítése eljárás
megindításáról, lezárásáról, megszüntetéséről (#A-18561)
Az adatkezelés célja: Bejelentő értesítése eljárás megindításáról, lezárásáról, megszüntetéséről

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet 6. § (1), 12. § (2), 17. § (2);
- 2016. évi CL. törvény 81.§ (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Bejelentő;
- Ügyfelek;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Bejelentő: név; születési hely, idő; anyja neve; lakcím; ügy azonosításához szükséges minden adat; 
- Ügyfelek: név; születési hely, idő; anyja neve; lakcím; ügy azonosításához szükséges minden adat; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet I107
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Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Építésfelügyeleti Hatóság értesítése hozzá beérkezett lakóépület építésének egyszerű
bejelentéséről (#A-18562)
Az adatkezelés célja: Építésfelügyeleti Hatóság által megküldött értesítés kezelése, a hozzá beérkezett lakóépület építésének

egyszerű bejelentéséről

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet 2. § (3) b)

A kezelt adatok forrása: - Építésfelügyeleti Hatóság

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmet benyújtó: viselt név (vezetéknév/keresztnév) születési név (vezetéknév/keresztnév); állandó
lakcím; 
- Kérelmező adatai: vezetéknév; keresztnév; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet E305

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Építésfelügyeleti Hatóság értesítése általa kiállított hatósági bizonyítványról (#A-18563)
Az adatkezelés célja: Építésfelügyeleti Hatóság által megküldött értesítés kezelése, az általa kiállított hatósági bizonyítványról

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet 6. § (1)

A kezelt adatok
forrása:

- Építésfelügyeleti Hatóság

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Építtető: viselt név (vezetéknév/ keresztnév) születési név (vezetéknév/keresztnév); anyja születési neve
(vezetéknév/ keresztnév); születési hely (ország/település); állandó lakcím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet E305

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Építésügyi eljárás keretében településképi bejelentési eljárás (#A-18565)
Az adatkezelés célja: Településképi bejelentési eljárás előkészítése, lefolytatása (építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési

tevékenység, reklámelhelyezés, rendeltetésmódosítás tekintetében)

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (2) b);
- 2016. évi LXXIV. törvény 10. § (2);
- 2016. évi CL. törvény 36. §

A kezelt adatok
forrása:

- Ügyfél;
- Képviselő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ügyfél: azonosításához szükséges adatok; elérhetőség; jogszabály által megállapított további követelmény; 
- Képviselő: azonosításához szükséges adatok; elérhetőség; jogszabály által megállapított további követelmény; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 15 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet E220

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Kérelem befogadása közút kezelői hozzájáruláshoz nem közlekedési célú igénybevétel esetén
(#A-18566)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem befogadása közút kezelői hozzájáruláshoz nem közlekedési célú igénybevétel esetén (közút felbontása/
építmény/más létesítmény elhelyezése)

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1988. évi I. törvény 36. § (1);
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- 19/1994. (V.31.) KHMV rendelet 6. § (1) 3. számú melléklet;
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet az
önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről;
- 2016. évi CL. törvény 27. § (1)

A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: viselt családi és utónév; lakcím; elérhetőség; ügy azonosításához/elbírálásához szükséges egyéb adat;
igénybevétel helye/célja; igénybevétel kezdetének/befejezésének tervezett időpontja; aláírás; 
- Képviselő: név; cím; 
- Kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy: név; cím; telefonszám; 
- Közút területén elhelyezett építmény/létesítmény tulajdonosa: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28) BM rendelet F107

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Kérelem befogadása közút területén elhelyezett reklámtábla, reklámhordozó, egyéb reklámcélú
berendezés, tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz elhelyezéséhez (#A-18567)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem befogadása közút területén elhelyezett reklámtábla, reklámhordozó, egyéb reklámcélú berendezés,
tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz elhelyezéséhez

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1988. évi I. törvény 12. § (5);
- 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 6. §;
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat
tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről;
- 2016. évi CL. törvény 27. § (1)

A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező;
- Képviselő;
- Kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy;
- Közút területén elhelyezett építmény/létesítmény tulajdonosa

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Kérelmező: viselt családi és utónév; lakcím; elérhetőség; ügy azonosításához/elbírálásához szükséges egyéb adat;
igénybevétel helye/célja; igénybevétel kezdetének/befejezésének tervezett időpontja; ingatlan azonosító adatai;
aláírás; 
- Képviselő: név; cím; 
- Kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy: név; cím; telefonszám; 
- Közút területén elhelyezett építmény/létesítmény tulajdonosa: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 1 év, 78/2012. (XII.28) BM rendelet F110

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Kérelem befogadása közút kezelői hozzájáruláshoz útcsatlakozás létesítése esetén (#A-18568)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem befogadása közút kezelői hozzájáruláshoz útcsatlakozás létesítése esetén (útcsatlakozás/gépkocsibejáró
létesítése)

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1988. évi I. törvény 39. § (1);
- 19/1994. (V.31.) KHMV rendelet 7. § (1) 3. számú melléklet;
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat
tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről;
- 2016. évi CL. törvény 27. § (1)

A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező;
- Képviselő;
- Kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy;
- Közút területén elhelyezett építmény/létesítmény tulajdonosa

Az érintettek és a
kezelt adatok

- Kérelmező: viselt családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; elérhetőség; ügy
azonosításához/elbírálásához szükséges egyéb adat; igénybevétel helye/célja; igénybevétel kezdetének/befejezésének
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köre: tervezett időpontja; aláírás; 
- Képviselő: név; cím; 
- Kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy: név; cím; telefonszám; 
- Közút területén elhelyezett építmény/létesítmény tulajdonosa: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28) BM rendelet F107

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Kérelem, bejelentés közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezéséhez (#A-
18569)
Az adatkezelés célja: Kérelem, bejelentés során keletkezett adatok kezelése, kérelem vizsgálata, eljárás előkészítése közterületen

lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezéséhez

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) 2. melléklet;
- 2016. évi CL. törvény 27. § (1)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Képviselő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: viselt családi és utónév; cím; telefonszám; kivágás indoka; nyilatkozata; aláírás; 
- Képviselő: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28) BM rendelet M118

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Közút kezelői kérelem elbírálása/elutasítása (#A-18570)
Az adatkezelés
célja:

Közút kezelői kérelem elbírálása/elutasítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 19/1994. (V.31.) KHMV rendelet 6. § (3);
- 2016. évi CL. törvény 81. § (1);
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat
tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Nyilvántartás;
- Kérelmező

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Ügyfél: viselt családi és utónév; születési családi és utónév; ügy azonosításához/elbírálásához szükséges egyéb adat;
hatóság döntése; megállapított tényállás; mérlegelés; döntés indoka; megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére
kiterjedő indokolás; 
- Kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy: név; cím; telefonszám; 
- Közút területén elhelyezett építmény/létesítmény tulajdonosa: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28) BM rendelet F107

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Közútkezelői hozzájárulás belterületen (#A-18571)
Az adatkezelés
célja:

Közútkezelői hozzájárulás belterületen közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, egyéb szolgáltatási célú
építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, helyi építési szabályzatban, vagy szabályozási
tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez

Az adatkezelés - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
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jogalapja: - 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) b);
- 2016. évi CL. törvény 27. § (1), 36. § (1), 81. § (1);
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat
tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Ügyfél;
- Kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy;
- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: viselt családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; ügy azonosításához/elbírálásához szükséges egyéb
adat; hatóság döntése; jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás; felmerült eljárási költség; megállapított
tényállás; bizonyítékok; mérlegelés; döntés indoka; megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére kiterjedő indokolás; 
- Kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy: név; cím; telefonszám; 
- Közút területén elhelyezett építmény/létesítmény tulajdonosa: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Közlekedési hatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28) BM rendelet F107

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Eseti behajtási engedély kérelem befogadása/engedély kiadása (#A-18572)
Az adatkezelés célja: Eseti behajtási engedély kérelem befogadása/engedély kiadása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (14);
- Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő - testületének 15/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a
település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról;
- 2016. évi CL. törvény 27. § (1)

A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező;
- jármű tulajdonos;
- üzembentartó;
- képviselő;
- nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: viselt családi és utónév; lakcím; telefonszám; email; jármű azonosító adatai; aláírás; 
- Jármű tulajdonos: név; cím; 
- Üzembentartó: név; cím; 
- Képviselő: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 1 év, 78/2012. (XII.28) BM rendelet F128

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Bejelentés kezelése helyi közút esetében (rongálás, szennyezés, akadályelhárítás) (#A-18573)
Az adatkezelés célja: Bejelentés kezelése helyi közút esetében (rongálás, szennyezés, akadályelhárítás)

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1988. évi I. törvény 7. § (3)

A kezelt adatok forrása: - Bejelentő

Az érintettek és a kezelt adatok köre: - Bejelentő: név; cím; ügy azonosításához szükséges egyéb adat; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 2 év 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U311

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Közút kezelői kötelezettség megszegésével okozott kár megtérítésére irányuló bejelentés (#A-
18574)
Az adatkezelés célja: Bejelentés kezelése a közút kezelői kötelezettség megszegésével okozott kár megtérítésére, eljárás

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 80/187



előkészítése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1988. évi I. törvény 35. §;
- 2016. évi CL. törvény 27. § (1), 36. § (1)

A kezelt adatok forrása: - Bejelentő;
- Képviselő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Bejelentő: viselt családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; elérhetőség; ügy
azonosításához/elbírálásához szükséges egyéb adat; aláírás; 
- Képviselő: név; cím; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet F130

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Közút mellett fekvő ingatlantulajdonos kötelezése közút védelmére, állagvédelemre, biztonságra
(#A-18575)
Az adatkezelés
célja:

Közút mellett fekvő ingatlantulajdonos kötelezése a közút védelmére, állagvédelemre, biztonságra

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1988. évi I. törvény 42. § (3);
- 2016. évi CL. törvény 81. § (1);
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat
tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: viselt családi és utónév; születési családi és utónév; lakcím; ügy azonosításához/elbírálásához szükséges egyéb
adat; hatóság döntése; szakhatóság állásfoglalása; jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás; felmerült
eljárási költség; hulladékkezelés költsége; megállapított tényállás; bizonyítékok; szakhatósági állásfoglalás indokolása;
mérlegelés; döntés indoka; megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére kiterjedő indokolás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet F130

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Önkormányzati lakás bérletére irányuló kérelem (#A-18576)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem kezelése, vizsgálata és őrzése. A benyújtott igazolások vizsgálata és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- Közérdekű lakásbérlés: Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról 3. §
(3)-(4);
- Szociális alapon: Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról 4. §, 5. §- Közérdekű
vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Közérdekű lakás kérelmezője;
- Szociális lakás kérlemezője;
- Szociális lakást kérelmezővel egy háztartásban élő;
- Társbérlő/Bérlőtárs

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közérdekű lakás kérelmezője: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Aláírás; Kérelem tartalma;
Lakcím; Munkahely; Kérelem leadásának ideje; 
- Szociális lakás kérelmezője: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Város területén
tartózkodás ideje/ Városban élés ideje; Jövedelem igazolás tartalma; Vagyonnyilatkozat tartalma; Egy háztartásban
élő(k); Kérelem tartalma; Kérelem leadásának ideje; Igénybe vett pénzbeli tértésre vonatkozó adatok; Háziorvos által
kiállított igazolás tartalma (tartós egészségkárosodás); Aláírás; 
- Szociális lakást kérelmezővel egy háztartásban élő keresőképes személy: Név; Lakcím; Jövedelem igazolás tartalma;
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Vagyonnyilatkozat tartalma; Egy háztartásban élő(k); Nyilatkozattétel ideje; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 15 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I101;
- Elutasított kérelem esetén 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I113

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Önkormányzati lakás bérleti szerződése (#A-18577)
Az adatkezelés
célja:

Bérleti szerződés előkészítése, kezelése, megkötése és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(4);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról 2. §, 6. §-7. §- Közérdekű vagy
közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Aláírás; Szerződés tartalma; Bérlemény
megnevezése; Szerződés megkötésének ideje; Szerződés megszűnésének ideje; Bérleti díj; Egy háztartásban elő(k); 
- törvényes képviselő: Név; Aláírás; 
- Egy háztartásban elő: Név; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I104

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Önkormányzati lakás bérletének megszűnése (#A-18579)
Az adatkezelés
célja:

Lakás bérletének megszűnésével kapcsolatos adatok kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 23/A. §;
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról 13. §-14. §- Közérdekű vagy
közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő/Társbérlő/Bérlőtárs

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő/Társbérlő/ Bérlőtárs: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ingatlan
megnevezése; Szerződés megszűnésének oka; Megszűnés ideje; Kártalanítás összege; Bérleti díj összege; Megtett
nyilatkozatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I104

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Helyiség bérletiszerződés megszűnése (#A-18583)
Az adatkezelés
célja:

Helyiség bérleti szerződés megszűnése okán megismert adatok kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 23. §, 39. §;
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról 21. § (2)-(3), 27. § (6)-
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Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Bérlemény megnevezése; Megszűnés
oka; Megszűnés ideje; Tartozás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I108

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Ingatlan adásvételi szerződés megkötése (#A-18586)
Az adatkezelés célja: Ingatlan adásvételi szerződés előkészítése, megkötése, kezelése és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi V. törvény 6:215. §-6:218. §

A kezelt adatok
forrása:

- Vevő;
- Eladó

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Vevő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ingatlan megnevezése; Aláírás;
Szerződés tartalma; Szerződéskötés ideje; Ingatlan értéke; 
- Eladó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ingatlan megnevezése; Ingatlan
értéke; Szerződés tartalma; Szerződéskötés ideje; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Monori Járási Hivatal Földhivatali Osztály (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Szerződéskötést követő 5 év, 2013. évi V. törvény 6:22. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Szociális feladatok ellátása/Köztemetés (#A-18592)
Az adatkezelés célja: Köztemetéssel kapcsolatos eljárás előkészítése, lefolytatása, értesítési kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 30. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Nyilvántartás;
- Ügyfél által becsatolt nyilatkozat

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Temetésre kötelezett: személyazonosító adatok; név; születési hely, idő; anyja neve; lakcím; 

Adattovábbítás címzettjei: - Illetékes jegyző (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C122

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Szociális feladatok ellátása/Rászorulónak étkeztetés, szállás, rendkívüli települési támogatás biztosítása (#A-18593)
Az adatkezelés célja: Arra rászorulónak rendkívüli étkezés, illetve szállás biztosítása, ha ennek hiánya a rászorulónak az élete,

testi épsége veszélyben van.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 7. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Rászoruló

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Rászoruló: Minden szükséges adat; Igénybe vett támogatás mértéke; 

Adattovábbítás címzettjei: - Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C118
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Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Szociális feladatok ellátása/Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem (önkormányzat) (#A-
18598)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1), (2), 2. § (3), 3. § (1), (1a), (2), (4);
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 19/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete 3. §, 1. sz.
melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Kérelmező;
- Figyelembe vett más személy;
- Egységes szociális nyilvántartás (fogyatékossági támogatás családtámogatási ellátás tekintetében)

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkodási hely;
Aláírás; TAJ szám; Állampolgárság; bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás; Igényelt szociális ellátás jogosultsági
feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok; Jövedelem típusának megfelelő igazolás; Családtámogatási ellátás vagy
fogyatékossági támogatás; Hajléktalan személy esetén a folyósítás címe; Telefonszám; 
- Kérelmezővel életvitelszerűen együtt elő családtag: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési
neve; Lakóhely; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; TAJ szám; Állampolgárság; Bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás; Igényelt szociális ellátás
jogosultsági feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- PTR (Magyar Államkincstár) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C110

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Szociális feladatok ellátása/Települési támogatásra való jogosultság vizsgálata és a jogosultság megállapítása (#A-18600)
Az adatkezelés
célja:

Települési támogatásra való jogosultság vizsgálata és a jogosultság megállapítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 25. § (3) b), 45. § (1);
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 19/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete- Közérdekű vagy
közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Kérelmező;
- Kérelmezővel életvitelszerűen együtt élő családtag;
- Figyelembe vett más személy;
- Egységes szociális nyilvántartás (fogyatékossági támogatás családtámogatási ellátás tekintetében)

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkodási hely;
Aláírás; TAJ szám; Állampolgárság; Bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás; Igényelt szociális ellátás jogosultsági
feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok; Jövedelem típusának megfelelő igazolás; Családtámogatási ellátás vagy
fogyatékossági támogatás; Hajléktalan személy esetén a folyósítás címe; Telefonszám; 
- Kérelmezővel életvitelszerűen együtt elő családtag: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési
neve; Lakóhely; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; TAJ szám; Állampolgárság; bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás; Igényelt szociális ellátás
jogosultsági feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- PTR (Magyar Államkincstár) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C134

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Szociális feladatok ellátása/Rendkívüli települési támogatás hivatalból történő megállapítása (#A-18601)
Az adatkezelés Rendkívüli települési támogatás hivatalból történő megállapítása
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célja:

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 45. § (3)-(5), (7);
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 19/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete 6. § (10)-
Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Jogosult/Ellátott

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Jogosult/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkodási
hely; Támogatás megítélésnek oka; Támogatás folyósításának kezdete; Támogatás mértéke; Folyósítás módja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- PTR (Magyar Államkinsctár) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C134

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Szociális feladatok ellátása/Kérelem rendkívüli települési támogatásra (#A-18602)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem kezelése, vizsgálata és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 45. § (5);
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 19/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete

A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkodási hely;
Aláírás; Kérelem tartalma; Kérelem beérkezésének ideje; Jogosultság igazolás érdekében megadott adatok;
Jövedelemnyilatkozat tartalma; Telefonszám; 
- Kérelmezővel egy háztartásban élő személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve;
TAJ-szám; Jövedelemnyilatkozat tartalma; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- PTR (Magyar Államkincstár) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C134

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Szociális feladatok ellátása/Rendkívüli települési támogatás megállapítása (#A-18603)
Az adatkezelés
célja:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 45. § (5);
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 19/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. §, 6. § (10)-
Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Jogosult/Ellátott

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Jogosult/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkodási
hely; Támogatás megítélésnek oka; Támogatás folyósításának kezdete; Támogatás mértéke; Folyósítás módja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- PTR (Magyar Államkincstár) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C134

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron
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Jegyzői Iroda/Szociális feladatok ellátása/Hagyatéki eljárás megindítása (#A-18604)
Az adatkezelés célja: Eljárás megindítása halottvizsgálati bizonyítvány alapján, kötelező állami rendszerbeli (ASP) rögzítés

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi XXXVIII. törvény 19. § (1);
- 351/2013. (X. 4.) Korm. Rendelet 42. § (3) 1. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Haláleset szerinti anyakönyvvezető;
- Eltemetésre kötelezett személy (temetést intéző)

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Eltemetésre kötelezett személy (temetést intéző): név; értesítési cím; közelebbi megjelölés; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezehető, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H802

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Szociális feladatok ellátása/Hagyaték leltározása (#A-18605)
Az adatkezelés
célja:

Hagyaték leltározása, szükség esetén továbbítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi XXXVIII. törvény 18/A. §, 20. § (3-4), 116. § (2), 117. § (1-2);
- 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet 1. melléklet;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Nyilvántartás;
- hagyatéki terhet bejelentő;
- öröklésben érdekelt;
- hagyatéki eljárásban érdekelt/egyéb résztvevő;
- ingatlan tulajdonostárs;
- ingó dolog tulajdonostárs;
- hagyatékba való tartozás nem egyértelműként vitató személy;
- törvényes képviselő -ha az öröklésben érdekelt méhmagzat/kiskorú/cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
álló/ismeretlen helyen levő/ügyeinek vitelében akadályozott személy-;
- örökhagyó írásban tett végintézkedését őrző személy;
- szóbeli végrendeletéről tudomással bíró személy;
- nem természetes személy természetes képviselője;
- hagyatéki eljárásban közreműködő képviselője;
- tanú;
- gondnok;
- kötelesrészre/ági vagyonra jogosult leszármazó/felmenő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Örökhagyó: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja
születési családi és utóneve; utolsó belföldi/tartózkodási hely; állampolgársága; állampolgárság megállapításának alapjául
szolgáló közokirat; okmány típusa; kiállító állam megnevezése; okmány kiállításának időpontja; jövedelemszerző
tevékenység fajtája; jövedelemszerző tevékenység kezdete; TAJ szám; lakáshasználatának jogcíme; halálesete
bekövetkezésének helye/ideje; családi állapota; végintézkedésre vonatkozó adatok/ténye/bejelentés létezése/helye/
őrzője/tanú; közjegyzői/ügyvédi/önálló bírósági végrehajtói/igazságügyi szakértői/gyám/gondnok foglalkozás/erről készült
jegyzőkönyv/folyamatban lévő iratok tételes felsorolása; szerzői jogi védelem alatt álló alkotás/kapcsolódó jogi
teljesítmény jogosultja/alkotója; hagyatékra vonatkozó adatok; ingatlan tulajdonjog; tulajdonjog aránya; tulajdonostárs
neve; lakásszövetkezeti tagot megillető lakáshasználati jog; ingó dolog; tulajdoni jog aránya; kötelezettség; egyéb
meglévő vagyon/értéke; tulajdoni jog aránya; egyéb adatok; bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt létesítő okirat;
információ örökhagyó bizalmi vagyonkezelő státuszáról; életbiztosítási/halálesetre szóló balesetbiztosítási szerződés
adatai; hagyatéki teher; hagyatéki leltár; 
- Magyar állampolgársággal nem rendelkezett örökhagyó: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely;
születési idő; anyja születési családi és utóneve; utolsó belföldi lakó/tartózkodási hely; állampolgársága; állampolgárság
megállapításának alapjául szolgáló közokirat; okmány típusa; kiállító állam megnevezése; okmány kiállításának
időpontja; idegenrendészeti jogállására vonatkozó adatok; jövedelemszerző tevékenység fajtája; halálesete
bekövetkezésének helye/ideje; családi állapot; végintézkedésre vonatkozó adatok/ténye/helye/őrzője/tanú; közjegyzői/
ügyvédi/önálló bírósági végrehajtói/ igazságügyi szakértői/gyám/gondnok foglalkozás; szerzői jogi védelem alatt álló
alkotás/kapcsolódó jogi teljesítmény jogosultja/alkotója/hagyatéki teher; 
- Hagyatéki terhet bejelentő: név; jogosult neve; keletkezési idő; érték; bizonyíték/hogyan/ki által/mivel igazolható; 
- Öröklésben érdekelt: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési helye; születési
idő; anyja születési családi és utóneve; lakóhely/tartózkodási hely; általa önként közölt sürgős elérhetőség; telefon; fax;
e-mail; eljárásban való érdekeltségét megalapozó ok; rokonsági fok; képviseleti információ; nyilatkozata;

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 86/187



életbiztosítási/halálesetre szóló balesetbiztosítási szerződés adatai; 
- Hagyatéki eljárásban érdekelt/egyéb résztvevő: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév;
születési helye; születési idő; anyja születési családi és utóneve; lakóhely/tartózkodási hely; általa önként közölt sürgős
elérhetőség; telefon; fax; e-mail; eljárásban való érdekeltségét megalapozó ok; rokonsági fok; képviseleti információ; 
- Ingatlan tulajdonos: név; tulajdoni hányad; tulajdonra vonatkozó adatok; 
- Ingó dolog tulajdonos: név; tulajdoni hányad; tulajdonra vonatkozó adatok; 
- Hagyatékba való tartozás nem egyértelműként vitató személy: név; vitatott vagyon megnevezése; 
- Törvényes képviselő -ha az öröklésben érdekelt méhmagzat/kiskorú/cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
álló/ismeretlen helyen levő/ügyeinek vitelében akadályozott személy-: személyazonosító adatok; családi és utónév;
születési családi és utónév; születési helye; születési idő; anyja születési családi és utóneve; 
- Örökhagyó írásban tett végintézkedését őrző személy: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely;
születési idő; anyja születési családi és utóneve; lakó/tartózkodási hely; általa önként közölt sürgős elérhetőség; telefon;
fax; e-mail; 
- Szóbeli végrendeletéről tudomással bíró személy: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési
idő; anyja születési családi és utóneve; lakó/tartózkodási hely; általa önként közölt sürgős elérhetőség; telefon; fax; e-
mail; 
- Nem természetes személy természetes képviselője: név; cím; általa önként közölt sürgős elérhetőség; telefon; fax; e-
mail; 
- Hagyatéki eljárásban közreműködő képviselője: név; cím; általa önként közölt sürgős elérhetőség; telefon; fax; e-mail;
érdekeltséget/részvételt megalapozó ok/bizonyíték; 
- Tanú: név; lakcím; aláírás; 
- Gondnok: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja születési családi és utóneve;
lakó/tartózkodási hely; általa önként közölt sürgős elérhetőség; telefon; fax; e-mail; 
- Kötelesrészre/ági vagyonra jogosult leszármazó/felmenő: személyazonosító adatok; 
- Bizalmi vagyonkezelő: személyes adatok; nyilatkozat kijelölés elfogadásáról/visszautasításáról; információ örökhagyó
bizalmi vagyonkezelő státuszáról; 
- Ügyfél adatok közjegyző foglalkozás esetén: személyazonosító adatok; jegyzőkönyvben felvett adatok; 
- Ügyfél adatok ügyvédi foglalkozás esetén: személyazonosító adatok; jegyzőkönyvben felvett adatok; 
- Ügyfél adatok önálló bírósági végrehajtói foglalkozás esetén: személyazonosító adatok; jegyzőkönyvben felvett adatok;
- Ügyfél adatok igazságügyi szakértői foglalkozás esetén: személyazonosító adatok; jegyzőkönyvben felvett adatok; 
- Ügyfél adatok gyám/gondnok foglalkozás esetén: személyazonosító adatok; jegyzőkönyvben felvett adatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Illetékes Közjegyző (szükség esetén);
- Magyar Államkincstár (ASP) (szükség esetén);
- Illetékes gyámhatóság (szükség esetén);
- Illetékes települési önkormányzat jegyzője (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezehető, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H802

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Szociális feladatok ellátása/Hagyatéki eljárásban elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó kérelem (#A-18606)
Az adatkezelés célja: Kérelem befogadása, kezelése, teljesítése elektronikus kapcsolattartásra

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi XXXVIII. törvény 11. § (3);
- 2016. évi CXXX. törvény 605. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Hagyatéki eljárásban érdekelt

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Hagyatéki eljárásban érdekelt: személyazonosító adatok; hagyatéki ügy adatai; 

Adattovábbítás címzettjei: - Illetékes közjegyző - Dr. Törőcsik Mária (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - Nem selejtezehető, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H802

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Szociális feladatok ellátása/Hagyatéki eljárásban jegyzőkönyv-, feljegyzés készítése (#A-18607)
Az adatkezelés célja: Jegyzőkönyv-, feljegyzés készítése az eljárási cselekményről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi XXXVIII. törvény 22. § (3) a);
- 2016. évi CL. törvény 78. § (2-3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok - Eljárási cselekményen részt vevő személy

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 87/187



forrása:

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Eljárási cselekményen részt vevő személy: személyazonosító adatok; jegyzőkönyv/feljegyzés készítésének
helye/ideje; nyilatkozat; ténymegállapítás; aláírás; kép/hangfelvétel; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Országos Közjegyzői Kamara (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezehető, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet H802

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet együttműködés más szervekkel (#A-18748)
Az adatkezelés
célja:

Együttműködés más szervekkel. Eljárás során adatok rögzítése, vizsgálata, továbbítása és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 6. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Érintett;
- Együttműködő szerv

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Érintett: Együttműködés során megismert adatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Rendőrség, Hivatásos katasztrófavédelmi szerv, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, egyéb állami ellenőrző és
önkormányzati szervek, társadalmi szervezet, feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezet (szükség
esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Adott eljárásnak megfelelő ideig, 1999. évi LXIII. törvény 12. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelő segítségnyújtása a hozzáforduló személyek részére (#A-18749)
Az adatkezelés célja: Segítségnyújtás biztosítása, segítségnyújtás érdekében megismert adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi CXX. törvény 11. § (2);
- 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 2. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Név; Megismert adatok; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Azonnali törlés

Adattárolás módja:

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelő felvilágosítás kérése az érdemi információkat ismerő személytől
(#A-18750)
Az adatkezelés célja: Felvilágosítás kérés, felvilágosítás során megismert adatok kezelése, felvilágosítása nyújtás.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 14. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Név; Tájékozódás ideje; Tájékozódás tárgya; Tájékozódás során megismert adatok; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Nem őrzendő

Adattárolás módja:
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Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Jármű tulajdonosának megállapítása elszállított, feltartóztatott jármű, valamint
kerékbilinccsel rögzített jármű esetén (#A-18751)
Az adatkezelés
célja:

Jármű tulajdonosának megállapítása elszállított, feltartóztatott jármű, valamint kerékbilinccsel rögzített jármű esetén.
Eljárás során adatok rögzítése, vizsgálata, kezelése, iktatása és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 10. § (2);
- 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) a), b), e), 9. § (1a), 9. § (2) a), b), d), e), 9. § (4)- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Országos járműnyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Tulajdonos: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Elérhetőség; Telefonszám;
E-mail; Tulajdonjog és üzembentartói jog kezdete és vége; Járműre vonatkozó műszaki információk; Forgalomban
tarthatóság; Jármű okmányaira vonatkozó információ; Tulajdonjogban beállt változás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Adatfelvételt vagy adatátvételt követő 5 napig, 1999. évi LXIII. törvény 11. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a közterület-felügyelet által (#A-
18752)
Az adatkezelés célja: Díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 10. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Üzembentartó

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Üzembentartó: Név; Születési idő; Lakcím; Jármű rendszáma; Kedvezményre jogosító okirat száma; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Díj megfizetése esetén az ellenőrzésig, 1999. évi LXIII. törvény 10. § (3) a);
- Díjfizetés nélküli használat időpontjától számított 60 napig, 1999. évi LXIII. törvény 10. § (3) b)

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Díj-, pótdíj követelés érvényesítése a közterület-felügyelet által (#A-18753)
Az adatkezelés célja: Díj-, pótdíj követelés érvényesítése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 10. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Üzembentartó

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Üzembentartó: Név; Születési idő; Lakcím; Jármű rendszáma; Kedvezményre jogosító okirat száma; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Díjfizetés nélküli használat időpontjától számított 60 napig, 1999. évi LXIII. törvény 10. § (3) b)

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet által tett feljelentés kiegészítése (#A-18754)
Az adatkezelés célja: Feljelentés kiegészítése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2017. évi XC. törvény 380. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)
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A kezelt adatok forrása: - Érintett;
- Eljáró hatóság

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ügyszám; Kiegészítés
tartalma; Kiegészítés ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Eljáró hatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Az adatokat az adatfelvételt, valamint az adatátvételt követően az intézkedés alapján indult eljárásra
irányadó határidőig, 2012. évi CXX. törvény 11. § (3);
- Amennyiben az intézkedést követően nem indul eljárás, akkor azonnali törlés, 2012. évi CXX. törvény 11.
§ (3)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy közterület-felügyelet általi őrzése, jogellenes
cselekmény folytatásának megakadályozása (#A-18755)
Az adatkezelés
célja:

Épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi CXX. törvény 11. § (1), 15. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Érintett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Érintett: Név; Születési név; Anyja születési neve; Születési hely; Születési idő; Észlelet jogellenes cselekmény;
Észlelés ideje; Megtett intézkedés; Intézkedés ideje és oka; Alkalmazott kényszerítő eszköz; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adatokat az adatfelvételt, valamint az adatátvételt követően az intézkedés alapján indult eljárásra irányadó
határidőig, 2012. évi CXX. törvény 11. § (3);
- Amennyiben az intézkedést követően nem indul eljárás, akkor azonnali törlés, 2012. évi CXX. törvény 11. § (3)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet által tetten ért személy visszatartása (#A-18756)
Az adatkezelés
célja:

Tetten ért személy visszatartása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi CXX. törvény 11. § (1), 16. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Érintett

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Érintett: Név; Születési név; Anyja születési neve; Születési hely; Születési idő; Észlelet jogellenes cselekmény;
Észlelés ideje; Megtett intézkedés; Intézkedés ideje és oka; Visszatartás ideje; Alkalmazott kényszerítő eszköz; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adatokat az adatfelvételt, valamint az adatátvételt követően az intézkedés alapján indult eljárásra irányadó
határidőig, 2012. évi CXX. törvény 11. § (3);
- Amennyiben az intézkedést követően nem indul eljárás, akkor azonnali törlés, 2012. évi CXX. törvény 11. § (3)

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet által átvételi elismervény kiállítása a dolog ideiglenes elvételéről
(#A-18757)
Az adatkezelés célja: Dolog ideiglenes elvétele

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi CXX. törvény 11. § (1), 17. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)
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A kezelt adatok
forrása:

- Érintett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Érintett: Név; Születési név; Anyja születési neve; Születési hely; Születési idő; Átvett dolog; Megtett
intézkedés; Intézkedés ideje és oka; Alkalmazott kényszerítő eszköz; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adatokat az adatfelvételt, valamint az adatátvételt követően az intézkedés alapján indult eljárásra irányadó
határidőig, 2012. évi CXX. törvény 11. § (3);
- Amennyiben az intézkedést követően nem indul eljárás, akkor azonnali törlés, 2012. évi CXX. törvény 11. §
(3)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíronAdattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Egyéb, a közterület-felügyelő eljárása szempontjából fontos adat rögzítése (#A-18758)
Az adatkezelés
célja:

Egyéb, az eljárás szempontjából fontos adat rögzítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 4. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Egyéb fontos személy;
- Fontos tárgy/jármű/egyéb tulajdonosa

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Egyéb fontos személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Azonosításra
használt okmány száma és típusa; Egyéb lényeges adata; 
- Fontos tárgy/jármű/egyéb tulajdonosa: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Azonosításra használt okmány száma és típusa; Fontos tárgy/jármű/egyéb megnevezése; Egyéb fontos adat; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Adatfelvételt vagy adatátvételt követő 5 napig, 1999. évi LXIII. törvény 11. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Képfelvétel készítése az intézkedéssel érintett személyről, az intézkedése vagy az
eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról (#A-18759)
Az adatkezelés célja: Képfelvétel készítése az intézkedéssel érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából

lényeges környezetről és körülményről, tárgyról

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 4. § (2);
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 5. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Rögzített cselekmény; Rögíztett képmás; Rögzítés ideje; Egyéb lényeges adat; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Rögzítést követő 30 napig, 1999. évi LXIII. törvény 7. § (7) a)

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület megfigyelése képfelvevő eszközzel (#A-18760)
Az adatkezelés célja: Közterület megfigyelése képfelvevő eszközzel, vagyonvédelmi, bűnüldözési, katasztrófavédelmi és

nemzetbiztonsági célból

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 7. § (1), (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett
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Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Rögzített cselekmény; Rögíztett képmás; Rögzítés ideje; Egyéb lényeges adat; 

Adattovábbítás címzettjei: - Központi tárhelyszolgáltató (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - Rögzítést követő 30 napig, 1999. évi LXIII. törvény 7. § (7) b)

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet által rögzített felvétel felhasználása bűncselekmény vagy
szabálysértés miatt indult eljárásban (#A-18761)
Az adatkezelés célja: Rögzített kamera felvétel felhasználása bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 7. § (6) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Érintett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Érintett: Rögzített cselekmény; Rögíztett képmás; Rögzítés ideje és helye; Egyéb lényeges adat;
Jogszabálysértő cselekmény jellege; Jogszabálysértő cselekmény helye és ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Eljáró hatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Maximum 30 nap, 1999. évi LXIII. törvény 7. § (8);
- A felvétel továbbítását követően azonnali törlés, 1999. évi LXIII. törvény 7. § (8)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet által rögzített felvétel felhasználása jogsértés miatt indított
közigazgatási hatósági eljárásban (#A-18762)
Az adatkezelés célja: Rögzített kamera felvétel felhasználása jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 7. § (6) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Érintett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Érintett: Rögzített cselekmény; Rögíztett képmás; Rögzítés ideje és helye; Egyéb lényeges adat;
Jogszabálysértő cselekmény jellege; Jogszabálysértő cselekmény helye és ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Eljáró hatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Maximum 30 nap, 1999. évi LXIII. törvény 7. § (8);
- A felvétel továbbítását követően azonnali törlés, 1999. évi LXIII. törvény 7. § (8)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet által rögzített felvétel felhasználása a felvételen szereplő személy
által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban (#A-18763)
Az adatkezelés célja: Rögzített felvétel felhasználása a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított

eljárásban

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 7. § (6) d)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Érintett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Érintett: Rögzített cselekmény; Rögíztett képmás; Rögzítés ideje és helye; Egyéb lényeges adat;
Jogszabálysértő cselekmény jellege; Jogszabálysértő cselekmény helye és ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Kérelemben megjelölt címzett (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Megkeresésre vagy kérelemre történő továbbítást követően azonnali törlés, 1999. évi LXIII. törvény 7. § (10)
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Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet által rögzített felvétel felhasználása a terrorcselekmények vagy
más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából (#A-18764)
Az adatkezelés célja: Rögzített kamera felvétel felhasználása terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése

és megszakítása céljából

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 7. § (6a) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Érintett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Érintett: Rögzített cselekmény; Rögíztett képmás; Rögzítés ideje és helye; Egyéb lényeges adat;
Jogszabálysértő cselekmény jellege; Jogszabálysértő cselekmény helye és ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Rendőrség, nemzetbiztonsági szolgálat (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Megkeresésre vagy kérelemre történő továbbítást követően azonnali törlés, 1999. évi LXIII. törvény 7. § (10)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet által rögzített felvétel kiadásának megtagadása (#A-18765)
Az adatkezelés célja: Rögzített felvétel kiadásának megtagadása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 7/A. § (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Megkereső szerv

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Eljárás tárgya; Ügyszám; Rögzített felvétellel bizonyítandó tény; Megtagadás oka és ideje; 

Adattovábbítás címzettjei: - Megkereső szerv, Megkereső személy (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - Rögzítést követő 30 napig, 1999. évi LXIII. törvény 7. § (7) a)-b)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Kérelem a közterület-felügylet által készített felvételek őrzésének jogérvényesítés
céljából, hosszabb ideig történő megőrzésére (#A-18766)
Az adatkezelés célja: Kérelem kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 7/A. § (5)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Elérhetőség; Aláírás; Kérelem beérkezésének
ideje; Jogos érdek megjelölése; Kérelmezett őrzési idő; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kérelem teljesítése esetén maximum a benyújtást követő 30 napig, 1999. évi LXIII. törvény 7/A. § (5)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelő által kiszabott helyszíni bírság (#A-18767)
Az adatkezelés
célja:

Helyszíni bírság kiszabása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 17. §;
- 2012. évi II. törvény 99. §;
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- 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 20. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Érintett

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Érintett: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Aláírás; Igazolásra alkalmazott okmány típusa és száma;
Nyomtatvány és csekk sorszáma; Szabálysértő cselekmény; Elkövetés ideje; Kiszabott bírság mértéke; Befizetés
módja és ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kiállítástól számított 2 év, 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 22. § (7)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelő által alkalmazott helyszíni bírság nyomtatvány (#A-18768)
Az adatkezelés
célja:

Nyomtatvány kitöltése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi II. törvény 99. §;
- 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 20. §, 4. sz. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Érintett;
- Törvényes képviselő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Szabálysértő: Név; Születési név; születési hely, idő; Anyja születési neve; Nem; Állampolgárság; Külföldi cím;
Lakcím; Aláírás; Személyazonosító okmány típusa és száma; Ismételt elkövetés vagy halmazat; Törvényes képviselő;
Fiatalkorúság; Bírság összege; Bírság fizetésének módja; Elkövetés helye és ideje; Elkövetett szabálysértés
megnevezése; 
- Törvényes képviselő: Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Általános szabálysértési hatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Kiállítástól számított 2 év, 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 22. § (7)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelő által kiállított helyszíni bírság csekk (#A-18769)
Az adatkezelés célja: Csekk kiállítása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi II. törvény 99. §;
- 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 23. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Nyomtatvány sorszáma; Csekk sorszáma; Bírság összege; 

Adattovábbítás címzettjei: - Általános szabálysértési hatóság (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - Kiállítástól számított 2 év, 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 22. § (7)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelő által kiszabott helyszíni bírság hivatalból történő felülvizsgálata
(#A-18770)
Az adatkezelés célja: Helyszíni bírságolás hivatalból történő felülvizsgálata

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi II. törvény 99/A. § (1), (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)
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A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Név; Szabálysértő cselekmény; Elkövetés ideje; Kiszabott bírság mértéke; Befizetés módja és
ideje; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Kiállítástól számított 2 év, 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 22. § (7)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelő eljárása során közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatban tett
jogsértést elismerő nyilatkozat (#A-18771)
Az adatkezelés célja: Ügyfél elismerő nyilatkozatának kezelése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2017. évi CXXV. törvény 11. § (1), (4);
- 1988. évi I. törvény 20. § (4a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügyfél

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Aláírás; Elkövetett
szabálysértés; Elkövetés ideje és helye; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Cselekményt követő 2 év, 1988. évi I. törvény 20. § (4)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése (#A-18772)
Az adatkezelés célja: A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz

kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. Törvény 1. § (4) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Ellenőrzés során megismert adatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Azonnali törlés

Adattárolás módja:

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelő által kiállított jegyzőkönyv a jármű felnyitásáról (#A-18773)
Az adatkezelés célja: Jegyzőkönyv készítése jármű felnyitásáról

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 14. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Gépjármű

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Üzembentartó: Jármű típusa; Egyedi azonosító jel; Járműben talált azonosításra alkalmas tárgy; Jármű
felnyitásának ideje és helye; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Elszállítást követő 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E409

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Üzembentartó személyének közterület-felügyelő általi megállapítása a jármű azonosító
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adatai ismeretében (#A-18774)
Az adatkezelés célja: Üzembentartó személyének megállapítása a jármű azonosító adatai ismeretében

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 14. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Gépjármű;
- Országos járműnyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Üzembentartó: Jármű típusa; Egyedi azonosító jel; Megállapítás ideje; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Elszállítást követő 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E409

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítása okán, üzembentartó
személyének megállapítása (#A-18775)
Az adatkezelés célja: Közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítása okán, üzembentartó személyének megállapítása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 4. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Országos jármű nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Üzembentartó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetősége;
Gépjármű rendszáma; Gépjármű típusa; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Elszállítást követő 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E409

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű közterület-felügyelet általi elszállítása
(#A-18776)
Az adatkezelés célja: Közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Országos jármű nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Üzembentartó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetősége;
Gépjármű rendszáma; Gépjármű típusa; Elszállítás oka és ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Rendőrség (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Elszállítást követő 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E409

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Üzembentartó közterület-felügyelő általi értesítése szabálytalanul elhelyezett jármű
várható elszállításáról (#A-18777)
Az adatkezelés célja: Üzembentartó értesítése szabálytalanul elhelyezett jármű várható elszállításáról

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1);
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 4. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Országos jármű nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Üzembentartó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetősége; Gépjármű
rendszáma; Gépjármű típusa; Elszállítás oka és ideje; Értesítés ideje; 
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Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Elszállítást követő 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E409

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Értesítés közterület-felügyelet általi elhelyezése közterület-használati engedély nélkül
tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművön (#A-18778)
Az adatkezelés célja: Értesítés elhelyezése közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművön

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 20. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Országos járműnyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Tulajdonos/Üzembentartó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Gépjármű
rendszáma és típusa; Értesítés oka és ideje; Elszállítás időpontja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Üzembentartó megérkezéséig;
- Jármű értékesítésének megkezdéséig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet általi ismételt felszólítása a jármű átvételére (#A-18779)
Az adatkezelés célja: Felszólítás megismétlése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 13. § (6)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Országos járműnyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Tulajdonos/Üzembentartó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Gépjármű
rendszáma; Gépjármű típusa; Értesítés oka és ideje; Elszállítás időpontja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Üzembentartó megérkezéséig;
- Jármű értékesítésének megkezdéséig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű
elszállítása okán, üzembentartó személyének megállapítása a közterület-felügyelet által (#A-18780)
Az adatkezelés célja: Közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű elszállítása okán,

üzembentartó személyének megállapítása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 4. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Országos járműnyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Tulajdonos/Üzembentartó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Gépjármű
rendszáma; Gépjármű típusa; Ellenőrzés ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Elszállítást követő 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E409

Adattárolás módja: elektronikusan
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Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű
elszállítása a közterület-felügyelet által (#A-18781)
Az adatkezelés célja: Közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű elszállítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 20. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Országos járműnyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Üzembentartó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Gépjármű rendszáma;
Gépjármű típusa; Értesítés oka és ideje; Elszállítás időpontja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Rendőrség (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Elszállítást követő 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E409

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Jármű közterület-felügyelet általi elszállításáról készült jegyzőkönyv (#A-18782)
Az adatkezelés célja: Jegyzőkönyv készítése jármű elszállításáról

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 12. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügy iratai

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Üzembentartó: Gépjármű típusa; Gépjármű rendszáma; Elszállítás ideje és oka; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Elszállítást követő 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E409

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet által lehelyezett tájékoztató matrica a jármű elszállításáról (#A-
18783)
Az adatkezelés célja: Tájékoztató matrica elhelyezése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 12. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügy iratai

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Üzembentartó: Rendszám; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Elszállítást követő 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E409

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Elszállítás, kerékbilincs alkalmazás, tárolás, őrzés költségének megtérítése a
közterület-felügyelet részére (#A-18784)
Az adatkezelés
célja:

Költségek kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 20. § (8);
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 6. § (1)-(5)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Üzembentartó/Jármű használója

Az érintettek és
a kezelt adatok

- Üzembentartó/Jármű használója: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elszállítás
időpontja; Elszállítás összege; Költségmegtérítés ideje és módja; Kerékbilincs felhelyezésének ideje; Felhelyezés
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köre: összege; Költségmegtérítés ideje és módja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kerékbilincs alkalmazását követő 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet F131

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közterület-felügyelet intézkedésével érintett jármű tulajdonosnak történő kiadása (#A-
18785)
Az adatkezelés célja: Jármű tulajdonosnak történő kiadása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 19. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Tulajdonos

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Tulajdonos: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Gépjármű típusa;
Gépjármű rendszáma; Jelentkezés ideje; Kiadás ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kerékbilincs alkalmazását követő 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet F131;
- Elszállítást követő 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E409

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Értékcsökkenés költségekből történő levonása (#A-18786)
Az adatkezelés célja: Értékcsökkenés költségekből történő levonása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 19. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Tulajdonos/Üzembentartó

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Tulajdonos/ Üzembentartó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja neve;
Értékcsökkenés összege; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Kerékbilincs alkalmazását követő 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet F131;
- Elszállítást követő 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E409

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében (#A-18787)
Az adatkezelés célja: Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) e)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Rögzített adatok; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - A cél teljesüléséig, GDPR 5. cikk (1) e)

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében (#A-18788)
Az adatkezelés célja: Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében
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Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) f)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Rögzített adatok; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - A cél teljesüléséig, GDPR 5. cikk (1) e)

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Közterület-felügyelő/mezőőri feladatok/A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és
birtoklásának az ellenőrzése (#A-18789)
Az adatkezelés célja: A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az

ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) h)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Rögzített adatok; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet F129

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Eb nyilvántartásba való betekintés (#A-18798)
Az adatkezelés
célja:

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által működtetett eb nyilvántartásba való betekintés a jogszabályban meghatározott
közfeladat ellátása érdekében

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (4), (8)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- NÉBIH (Élelmiszer-felügyeleti szerv) EB Nyilvántartás

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Ebtartó: név; lakcím; telefonszám; email cím; eb fajtája/fajtajellege/keverék mivoltára való utalás; neme; születési
ideje; színe; hívóneve; eb tartási helye; beültetett transzponder (chip) sorszáma; kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén
útlevél száma; oltási könyvének száma; 
- Eb tulajdonos: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Feladat ellátásának időtartamáig, GDPR 5. cikk (1) e)

Adattárolás
módja:

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Ebösszeírás (#A-18799)
Az adatkezelés
célja:

Háromévenkénti kötelező ebösszeírás teljesítése ebrendészeti feladatok elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, szükség esetén adattovábbítás

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Eb tulajdonos;
- Ebtartó;
- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt

- Ebtartó: név; lakcím; telefonszám; email cím; eb fajtája/fajtajellege/keverék mivoltára való utalás; neme; születési
ideje; színe; hívóneve; eb tartási helye; beültetett transzponder (chip) sorszáma; kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén
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adatok köre: útlevél száma; oltási könyvének száma; aláírás; eb termete; beültetés időpontja; beültetést végző állatorvos neve;
beültetést végző állatorvos kamarai bélyegzője száma; ivartalanítás időpontja (ivartalanított eb esetén); az ivartalanítás
végző állatorvos neve; az ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegzője száma; Útlevél kiállításának időpontja; az
útlevelet kiállító állatorvos neve; az útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegzője száma; az oltási könyvét kiadó
állatorvos neve; az oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője száma; oltást végző állatorvos neve; utolsó
veszettség elleni védőoltásának időpontja; utolsó veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag; az oltóanyag
gyártási száma; oltását végző állatorvos kamarai bélyegző száma; veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési
státusza; megfigyelés kezdő időpontja; megfigyelés időtartama; az eb veszélyessé minősítése; veszélyessé minősítésének
időpontja; az érintett állattartásra vonatkozó nyilatkozata; 
- Eb tulajdonos: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M106

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Állattartás korlátozása, megtiltása (#A-18800)
Az adatkezelés célja: Állattartás korlátozása, megtiltása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Álltatartó;
- Bejelentő;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Állattartó: név; cím; állat fajtája /fajtajellege/keverék mivoltára való utalás; neme; születési ideje; színe;
hívóneve; tartási helye; beültetett chip sorszáma; 
- Bejelentő: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M105

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Állattartási, állatvédelmi szabályok megsértése miatt eljárás (#A-18801)
Az adatkezelés célja: Eljárás lefolytatása állatvédelmi, állattartási szabályok megsértése miatt

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Álltatartó;
- Bejelentő;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Állattartó: név; cím; állat fajtája /fajtajellege/keverék mivoltára való utalás; neme; születési ideje; színe;
hívóneve; tartási helye; beültetett chip sorszáma; 
- Bejelentő: név; cím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Természetvédelmi Hatóság (szükség esetén);
- Járási állat-egészségügyi Hivatal, Élelmiszer-Ellenőrző Hivatal (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M105

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Állatvédelmi bírság (#A-18802)
Az adatkezelés
célja:

Állatvédelmi bírság kiszabása, adattovábbítás adó kivetése, beszedése, nyilvántartása céljából

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1998. évi XXVIII törvény. 43. § (1);
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- 244/1998. (XII.31.) 3. melléklet 1. pont d) e) f);
- 2016. évi CL törvény 81. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Ügyfél;
- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: azonosításához szükséges személyes adat; ügy azonosításához szükséges minden adat; név; születési hely, idő;
anyja neve; lakcím; hatóság döntése/szakhatóság állásfoglalása; jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás;
felmerült eljárási költség; megállapított tényállás; bizonyítékok; szakhatósági állásfoglalás indokolása; mérlegelés/döntés
indokai; azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére kiterjedő indokolás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Helyi Önkormányzat Adóhatósága (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M105

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Méh nyilvántartás (#A-18803)
Az adatkezelés
célja:

Élelmiszerlánc-felügyeleti Szervként kötelező méh nyilvántartás vezetése, ellenőrzés biztosítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 2. §, 9. § (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Méhész

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Méhész: név; lakóhely; méhcsaládok állandó/legutóbbi tartási helye; állatorvosi igazolás száma/kelte/kiállításának
helye; méhcsaládok száma; elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölése (dűlő/hrsz/ stb); letelepedés ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M115

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Méhek kiszállításának, beszállításának bejelentése (#A-18804)
Az adatkezelés
célja:

Kötelező méhész bejelentés kezelése (méhek kiszállítása, beszállítása)

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 9. § (1), 3., 4. számú melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Méhész;
- Bejelentő;
- Nyilvántartás

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Méhész: név; lakcím; méhek állandó telephelye; vándoroltatásához kiadott állatorvosi igazolása száma/ helye/ideje;
méhek utolsó tartási helye; jelenlegi vándortanya pontos megjelölése; kaptárak száma; méhcsaládok száma; letelepedés
pontos ideje; 
- Bejelentő: aláírása; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M115

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Ismeretlen helyről származó méhraj észlelésének, befogásának bejelentése (#A-
18805)
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Az adatkezelés célja: Bejelentés kezelése ismeretlen helyről származó méhraj észleléséről, befogásáról, értesítés küldése kiirtás
végrehajtásának elrendelése céljából

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 10. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Bejelentő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Bejelentő: név; cím; 

Adattovábbítás címzettjei: - Illetékes Járási Hivatal (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M114

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségben történt megbetegedés,
betegség gyanúja, fertőzöttség, fertőzöttség gyanújának bejelentése (#A-18806)
Az adatkezelés célja: Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségben történt megbetegedés, betegség gyanúja, fertőzöttség,

fertőzöttség gyanújáról szóló bejelentés kezelése a jogszabályban elírt feladat ellátása céljából.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 41/1997. (V.28.) FM rendelet 107. § d), 115. § d)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Állattartó;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Állattartó: név; lakóhely; állat(ok) ivara; súlya; létszáma; azonosítási száma; fajtája; kora; kórelőzményi adatok;
tartás helye; betegségre gyanús állat(ok) leírása; észlelt tünetek; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M101

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Egyszerűsített foglalkoztatásnál bérszámfejtés, munkabér
utalás (#A-18815)
Az adatkezelés
célja:

Bérszámfejtés, munkabér utalás a dolgozók munkabérének kézhezvétele céljából

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi LXXV. törvény Melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Munkavállaló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely, idő; anyja születési családi és utóneve;
lakóhely; TAJ szám; adóazonosító jel; egyszerűsített munka jellege; munkakör; munkaviszony kezdete/vége; alkalmi
munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap; rendes munkaidő; személyi bruttó alapbér; munkavégzés helye;
aláírás; bankszámlaszám; jövedelmi adatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 78/2012.(XII.28.) BM rendelet (U504 50 év)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Mt. alapján történő foglalkoztatás során havi adó- és
járulékbevallás benyújtása (#A-18816)
Az adatkezelés
célja:

A havi adó- és járulékbevallás elkészítése, Havonkénti kötelező bevallás benyújtása, adatszolgáltatása adó- és/vagy
társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal
összefüggő valamennyi adóról
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Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2017. évi CL. törvény 50. § (1-2);
- 1995. évi CXVII. törvény 46. § (8);
- Különleges adatok kezelése esetén: GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Munkavállaló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: név; születési név; születési hely, idő; anyja neve; neme; állampolgárság; adóazonosító jel; TAJ szám;
biztosításban töltött idő tartama; alkalmazás minőségének/jogcímének kódja; nyugdíjas státusz; gyermekgondozási
díj/gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása melletti munkavégzésének ténye; korhatár előtti ellátás ténye; szolgálati
járandóságban/ táncművészeti életjáradékban/átmeneti bányászjáradékban részesül-e; arányos szolgálati idő
számításának szükségességének ténye; kedvezmény érvényesítéséhez szükséges adatok; kedvezmény közös
érvényesítésének ténye/annak aránya; arra vonatkozó adat hogy az eltartott személyek - ideértve a magzatot is - a
tárgyhónapban eltartottnak/kedvezményezett eltartottnak/illetve felváltva gondozott gyermeknek minősülnek-e; családi
kedvezmény jogcíme; a kedvezmény igénybe vételének módjára (egyedül; megosztással) vonatkozó döntés;
kedvezmény esetében a változás bekövetkezésének időpontja ha a természetes személy az adóelőleg-nyilatkozat
tartalmát érintő változás miatt új nyilatkozatot ad a munkáltató/kifizető részére; nyugdíjjárulék alapját képező
jövedelem; nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege/levont nyugdíjjárulék összege; természetes személy által fizetendő
természetbeni egészségbiztosítási járulék/pénzbeli egészségbiztosítási járulék/munkaerőpiaci járulék alapja/a levont
(befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék/pénzbeli egészségbiztosítási járulék/munkaerőpiaci járulék összege;
természetbeni egészségbiztosítási/pénzbeli egészségbiztosítási/munkaerőpiaci járulékok levonása és/vagy a
nyugdíjjárulék-levonás elmaradásának oka; tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama/ezen időtartamra
vonatkozó levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási/munkaerőpiaci és nyugdíjjárulék alapját és összege;
gyermekgondozási díj (gyed)/gyermekgondozást segítő ellátás (gyes)/gyermeknevelési támogatás (gyet)/gyermekek
otthongondozási díja; ápolási díj; álláskeresési ellátás folyósításának időtartama/ellátás összege/abból levont
nyugdíjjárulék összege/levonás elmaradásának oka; biztosítás szünetelése vagy munkabérrel ellátatlanság ideje/ennek
jogcímkódja; foglalkozás FEOR száma; heti munkaidő tartama; egészségügyi dolgozók heti negyvennyolc órát
meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje (munkaórában); kifizetett/az összevont adóalapba tartozó
bevétel és az adóelőleg alapja; költségelszámolási mód/adóelőleg megállapítása során figyelembe vett bevételt csökkentő
tételek; megállapított adóelőleg; ténylegesen levont adóelőleg; adóelőleg-levonás elmaradásának oka; külön adózó
jövedelmek címén a természetes személynek kifizetett bevétel/adó alapja/megállapított és levont/illetve le nem vont adó;
természetes személlyel elszámolandó adókülönbözet; START-/START PLUSZ-/START EXTRA/START
BÓNUSZ/Rehabilitációs kártyával rendelkező személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális
hozzájárulási adó alapja/összege; Karrier Híd programban részt vevő személy után a kedvezmény figyelembevétele
nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapja/összege; jogszabály szerint meghatározott szociális hozzájárulási
adóból igénybevett részkedvezmény alapja/összege; jogszabály szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérő
munkavállaló és az ő gyermekgondozási szabadságának időtartama alatt munkakörében foglalkoztatott vagy
gyermekgondozási szabadságának lejártát követően a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása után a foglalkoztató által igénybevett szociális hozzájárulási adóból
igénybevett részkedvezmény összege; szociális hozzájárulási adó alapja/összege; szociális hozzájárulási adóból igénybe
vett kedvezmény esetén a személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó
alapja/összege; jogszabály szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett kedvezmény jogcíme/alapja/
összege; 
- Magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott): név; adóazonosító jel; 
- Családi kedvezmény közös érvényesítése esetén a másik fél: adóazonosító jel; 
- Házastárs: név; adóazonosító jel; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 78/2012.(XII.28.) BM rendelet (U504 50 év)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Mt. alapján történő foglalkoztatás során adóelőleg-nyilatkozat
(#A-18817)
Az adatkezelés
célja:

Adóelőleg-nyilatkozat felvétele, kezelése a kedvezmények érvényesíthetősége céljából.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 48. § (1-3), 29/B. § (2), 29/D. § (6);
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/B. § b);
- Különleges adatok kezelése esetén: GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Munkavállaló
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Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: név; adóazonosító jel; nyilatkozat adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó
költségről/költséghányadról; nyilatkozat első házasok kedvezményének érvényesítéséről; nyilatkozat családi
kedvezmény érvényesítéséről/közös érvényesítéséről; súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás
alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról/ végleges fogyatékos
állapotról; nyilatkozat váradósság tényéről; várandósság tényéről kiadott orvosi igazolás; aláírás; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: név; adóazonosító jel; adóelőleget megállapító munkáltatójának/rendszeres
bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére jogosult házastárs: név; adóazonosító jel; kifizetőnél érvényesítendő
kedvezmény összege; adóelőleget megállapító munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma;
- Kedvezményezett eltartott: név; adóazonosító jel; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Új nyilatkozat megtételéig, 1995. évi CXVII. törvény 48. § (1)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Mt. alapján történő foglalkoztatás során levont adóelőlegről
kiállított igazolás (#A-18819)
Az adatkezelés
célja:

Igazolás előállítása és kiadása levont adóelőlegről és érvényesített személyi kedvezményről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 46. § (5-6);
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/H. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Munkavállaló: személyazonosító adatok; adóazonosító jel; munkáltató általa kifizetett bevételt terhelő adóelőleg;
adóelőleg alapja; figyelembe vett családi kedvezmény; első házasok kedvezménye; érvényesített személyi
kedvezmény; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 78/2012.(XII.28.) BM rendelet (U504 50 év)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Mt. alapján történő foglalkoztatás során útnyilvántartás (#A-
18822)
Az adatkezelés
célja:

Költségelszámolás alkalmazásánál törvényi előírás alapján időrendben és folyamatosan vezetett útnyilvántartás az
adókötelezettség betartásának utólagos ellenőrizhetőségéhez (kivéve kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás
címén bevételnek nem számító költségtérítés kifizetésénél)

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 10. § (1) 3. számú melléklet IV. 6., 5. számú melléklet II. 7. pontja- Közérdekű vagy
közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Munkavállaló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: személyazonosító adatok; munkakör; gépjármű típusa; gépjármű forgalmi rendszáma; fogyasztási
norma; az év első és utolsó napjának kilométeróra állása; utazás időpontja; utazás kiindulópontja; utazás célja és a
partner neve/címe (honnan-hova); megtett kilométerek száma tételesen; tankolások helye/ideje; üzemanyag mennyisége/
ára; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Számviteli bizonylatok/bérjegyzék: 8 év, 2000. évi C. törvény 169. § (2)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 105/187



Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Mt. alapján történő foglalkoztatás során kiküldetési
rendelvény (#A-18823)
Az adatkezelés
célja:

Kiküldetési rendelvény vezetése az utazásra kapott összegről a hivatali vagy üzleti utazás költségének megtérítéséhez

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 3. § 83., 7. § (1) r)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Munkavállaló;
- Magyar Államkincstár (KIRA)

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Munkavállaló: név; adóazonosító jel; gépjármű gyártmánya/típusa/forgalmi rendszám; hivatali/üzleti utazás(ok)
célja/időtartama/útvonala; futásteljesítmény; utazás költségtérítése; költségtérítés kiszámításához szükséges adatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 78/2012. (XII.28.) BM rendelet (U506), 5 év

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Mt. alapján történő foglalkoztatás során levont járulékok
összegéről kiállított igazolás (#A-18824)
Az adatkezelés célja: Igazolás kiállítása, kiadása levont járulékokról és azok összegéről

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi LXXX. törvény 46. § (1), 47. § (3);
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/A. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Munkavállaló

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: személyazonosító adatok; adóazonosító jel; munkáltató által kifizetett összes járulék; levont
járulék összege; figyelembe vett kedvezmény; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 78/2012.(XII.28.) BM rendelet (U504 50 év)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Közalkalmazotti foglalkoztatásnál adóelőleg-nyilatkozat (#A-
18826)
Az adatkezelés
célja:

Közalkalmazott munkavállaló által tett adóelőleg-nyilatkozat kezelése a kedvezmények érvényesíthetősége céljából

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 48. § (1-3), 29/B. § (2), 29/D. § (6);
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/A. §, 62/B. §;
- Különleges adatok kezelése esetén: GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- munkavállaló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közalkalmazott, munkavállaló: név; adóazonosító jel; nyilatkozat adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó
költségről/költséghányadról; nyilatkozat első házasok kedvezményének érvényesítéséről; nyilatkozat családi
kedvezmény érvényesítéséről/közös érvényesítéséről; súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás
alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról/ végleges fogyatékos
állapotról; nyilatkozat váradósság tényéről; várandósság tényéről kiadott orvosi igazolás; aláírás; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: név; adóazonosító jel; adóelőleget megállapító munkáltatójának/rendszeres
bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére jogosult házastárs: név; adóazonosító jel; kifizetőnél érvényesítendő
kedvezmény összege; adóelőleget megállapító munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma;
- Kedvezményezett eltartott: név; adóazonosító jel; 
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Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 2000. évi C törvény és a 78/2012. (XII.28.) BM rendelet (U506), 10 év

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Közfoglalkoztatott adóelőleg-nyilatkozata (#A-18832)
Az adatkezelés
célja:

Adóelőleg-nyilatkozat beszerzése és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 48. § (1)-(3), 29/B. § (2);
- 2011. évi CVI. törvény 4. §;
- Különleges adatok kezelése esetén: GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Közfoglalkozatott

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Adóazonosító jel; Nyilatkozat adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó
költségről/költséghányadról; Nyilatkozat első házasok kedvezményének érvényesítéséről; Nyilatkozat családi
kedvezmény érvényesítéséről/közös érvényesítéséről; súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás
alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról/ végleges fogyatékos
állapotról; Nyilatkozat váradósság tényéről; Várandósság tényéről kiadott orvosi igazolás; Dátum; Aláírás; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: Név; Adóazonosító jel; Adóelőleget megállapító foglalkoztatójának/rendszeres
bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére jogosult házastárs: Név; Adóazonosító jel; Kifizetőnél érvényesítendő
kedvezmény összege; Adóelőleget megállapító foglalkoztatójának/rendszeres bevételt juttató kifizetőjének
neve/adószáma; 
- Kedvezményezett eltartott: Név; Adóazonosító jel; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U501, 10 év

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Közfoglalkoztatott részére kiállított igazolás levont
adóelőlegről (#A-18834)
Az adatkezelés
célja:

Igazolás kiállítása és kiadása levont adóelőlegről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 46. § (5)-(6)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Nyilvántartás

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születéskori neve; Adóazonosító jel; Általa
kifizetett bevételt terhelő adóelőleg; Adóelőleg alapja; Figyelembe vett családi kedvezmény; Első házasok kedvezménye;
Érvényesített adókedvezmény; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- átadás napjáig

Adattárolás
módja:

papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Közfoglalkoztató által kiadott igazolás a levont járulékok
összegéről (#A-18837)
Az adatkezelés Igazolás kiállítása és kiadása a levont járulékok összegéről
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célja:

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi LXXX. törvény 47. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Közfoglalkozatott

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Közfoglalkoztatott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születéskori neve; Adóazonosító jel; Általa
kifizetett bevételt terhelő adóelőleg; Adóelőleg alapja; Figyelembe vett családi kedvezmény; Első házasok kedvezménye;
Érvényesített adókedvezmény; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet, 10 év

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Képviselő-testületi ügyintézés/Zárt képviselő- testületi ülés (#A-19393)
Az adatkezelés
célja:

A képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén. Zárt ülést tart
továbbá, az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi
eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való
rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. Az adatokat a zárt ülés előkészítése,
lefolytatása, döntéshozatal és az ülés dokumentálása céljából kezeli az Önkormányzat.A Zárt ülés nem, csak az abból
készített jegyzőkönyv a nyilvános.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)-(3);
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete Gyömrő Város
Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 16. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Ügyfél kérelme;
- Hatósági megkeresés;
- Érintett

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Zárt ülés indoka; Részvétel jogcíme; Ülés ideje; Ülés
során megismert adatok; Egyéb lényeges adat; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Pest Megyei Kormányhivatal (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U103

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Képviselő-testületi ügyintézés/Zárt bizottsági ülés (#A-19394)
Az adatkezelés
célja:

A Képviselő-testület döntéseinek kezdeményezése, döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és
ellenőrzése. A zárt bizottsági ülések nem nyilvánosak. A zárt bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az illetékes
kormányhivatal részére megküld az Önkormányzat. A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv bárki számára
megismerhető.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §;
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete Gyömrő Város
Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 56. §- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Érintett

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Zárt ülés indoka; Részvétel jogcíme; Ülés ideje; Ülés
során megismert adatok; Egyéb lényeges adat; 
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Adattovábbítás
címzettjei:

- Pest Megyei Kormányhivatal (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U106

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Képviselő-testületi ügyintézés/Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyv (#A-20010)
Az adatkezelés
célja:

A képviselő-testület továbbá a bizottság üléséről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv készítését
jogszabály valamint a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata írja elő és határozza meg. A jegyzőkönyv
bárki számára megismerhető.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (1);
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete Gyömrő Város
Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 52. §-53. §- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Ügyfél kérelme;
- Hatósági megkeresés;
- Meghívott személy;
- Hozzászóló személy

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Meghívott személy: Név; Megjelenés ténye; Javasolt és tárgyalt napirendi pont címe, tartalma; Hozzászólás tartalma; 
- Hozzászóló személy: Név; Részvétel jogcíme; Hozzászólás tartalma; 
- Ügyfél: Név; Cím; Kérelem tárgya; Javasolt és tárgyalt napirendi pont címe, tartalma; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Pest Megyei Kormányhivatal (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U102

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Képviselő-testületi ügyintézés/Közmeghallgatás (#A-20011)
Az adatkezelés
célja:

A közmeghallgatás nyilvános testületi ülés. A képviselő-testület évente kötelezően, legalább egy alkalommal, 15 nappal
előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek közérdekű kérdést
és javaslatot tehetnek. Közmeghallgatás alapján a képviselő-testület az elhangzott hozzászólásokat értékeli amennyiben a
kérdésre helyben nem tud azonnal érdemi választ adni, kijelöli azt a fórumot (személyt), amely a közmeghallgatás során
elhangzott felszólalások tartalmát megvizsgálja, s a szükséges intézkedést a képviselő-testület előtt kezdeményezi.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §;
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete Gyömrő Város
Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 11. §- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Hozzászóló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Hozzászóló: Név; Közmeghallgatás ideje; Közmeghallgatás során megismert egyéb adatok; Hozzászólás/kérdés
tartalma; Lakcím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Pest Megyei Kormányhivatal (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U102

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Önkormányzati Iroda/Képviselő-testületi ügyintézés/Közmeghallgatásról készített jegyzőkönyv (#A-20016)
Az adatkezelés
célja:

A képviselő-testület üléséről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, a közmeghallgatás nyilvános testületi ülésnek minősül.
A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a meghívóval együtt továbbítani kell
az illetékes kormányhivatal felé. A jegyzőkönyveket az önkormányzat nem selejtezi.

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 109/187



Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (1)-(2);
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete Gyömrő Város
Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 52. §-53. §- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Hozzászóló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Hozzászóló: Név; Közmeghallgatás ideje; Hozzászólás/kérdés tartalma; Közmeghallgatás során megismert egyéb
adatok; Lakcím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Pest Megyei Kormányhivatal (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U102

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata (#A-20027)
Az adatkezelés
célja:

Vagyonnyilatkozat kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §, 72. § (4), 2. sz. melléklet;
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014 (XI.14.) önkormányzati rendelete 16. § (2) a), 54. §
(3) 7., 8. pont, 3. sz. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Képviselő;
- Polgármester;
- Alpolgármester;
- Közös háztartásban élő házas-vagy élettárs;
- Közös háztartásban élő gyermek

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Polgármester, Alpolgármester, Képviselő, Képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs: Név; Ingatlan
helyének megjelölése; Ingatlan területnagysága; Ingatlan művelési ága; Épület fő rendeltetés szerinti jellege; Épület
alapterülete; Ingatlan jogi jellege; Nyilatkozó jogállása; Tulajdoni hányad mértéke; Ingatlan szerzés jogcíme; Ingatlan
szerzés ideje; Személy gépkocsi szerzési ideje és jogcíme; Tehergépjármű/autóbusz szerzési ideje és jogcíme;
Motorkerékpár szerzési ideje és jogcíme; Vízi/légi jármű jellege és típusa; Védett műalkotás megnevezése; Műalkotások
száma; Műalkotás szerzési ideje; Műalkotás szerzési jogcíme; Gyűjtemény megnevezése; Gyűjtemények száma;
Gyűjtemény szerzési ideje és jogcíme; Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét
meghaladó értékű ingóság megnevezése; Ingóság szerzési ideje és jogcíme; Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy
egyéb befektetés megnevezése és névértéke; Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés biztosítási
összege; Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás; közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap
hathavi összegét meghaladó készpénz összege; Fennálló pénzkövetelés összege forintban és devizában; Más jelentősebb
értékű vagyontárgyak megnevezése; Köztartozás összege; Pénzintézettel szembeni tartozás összege; Magánszeméllyel
szembeni tartozás összege; Egyéb közlendők; Foglalkozás; Munkahely; Foglalkozásból származó havi adóköteles
jövedelem összege; Egyéb adóköteles tevékenység megnevezése; Kifizető személye; Jövedelem rendszeressége;
Jövedelem bruttó összege; Gazdasági társaságban fennálló tisztség vagy érdekeltség; Gazdasági társaság neve; Gazdasági
társaság formája; Érdekeltség formája; Tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya; Tulajdoni érdekeltség jelenlegi
aránya; Gazdasági társaságban viselt tisztség; 
- Képviselővel közös háztartásban élő gyermek: Név; Ingatlan helyének megjelölése; Ingatlan területnagysága; Ingatlan
művelési ága; Épület fő rendeltetés szerinti jellege; Épület alapterülete; Ingatlan jogi jellege; Nyilatkozó jogállása;
Tulajdoni hányad mértéke; Ingatlan szerzés jogcíme; Ingatlan szerzés ideje; Személy gépkocsi szerzési ideje és jogcíme;
Tehergépjármű/autóbusz szerzési ideje és jogcíme; Motorkerékpár szerzési ideje és jogcíme; Vízi/légi jármű jellege és
típusa; Védett műalkotás megnevezése; Műalkotások száma; Műalkotás szerzési ideje; Műalkotás szerzési jogcíme;
Gyűjtemény megnevezése; Gyűjtemények száma; Gyűjtemény szerzési ideje és jogcíme; Közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó értékű ingóság megnevezése; Ingóság szerzési ideje és
jogcíme; Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés megnevezése és névértéke; Értékpapírban
elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés biztosítási összege; Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás;
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó készpénz összege; Fennálló
pénzkövetelés összege forintban és devizában; Más jelentősebb értékű vagyontárgyak megnevezése; Köztartozás
összege; Pénzintézettel szembeni tartozás összege; Magánszeméllyel szembeni tartozás összege; Egyéb közlendők;
Foglalkozás; Munkahely; Foglalkozásból származó havi adóköteles jövedelem összege; Egyéb adóköteles tevékenység
megnevezése; Kifizető személye; Jövedelem rendszeressége; Jövedelem bruttó összege; Gazdasági társaságban fennálló
tisztség vagy érdekeltség; Gazdasági társaság neve; Gazdasági társaság formája; Érdekeltség formája; Tulajdoni
érdekeltség keletkezéskori aránya; Tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya; Gazdasági társaságban viselt tisztség; 
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Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését vagy a kötelezett által új vagyonnyilatkozat tételt követően 8 napon
belül a nyilatkozónak történő visszaadása, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U515

Adattárolás
módja:

papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Önkormányzati képviselő tiszteletdíjának, természetbeni
juttatásának csökkentése, illetve megvonása (#A-20029)
Az adatkezelés
célja:

Megállapított tiszteletdíj, természetbeni juttatás csökkentése, illetve megvonása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 33. §;
- Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 68. §-70. §-
Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Képviselő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Képviselő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Csökkentés vagy megvonás
oka; Csökkentés mértéke; Intézkedés oka; Intézkedés időtartama; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U507

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Vendégéjszaka-, és idegenforgalmi
adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezése (#A-20031)
Az adatkezelés célja: Vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból

készített kimutatások lekérdezése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet 10. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Szállóvendég: Név; Éjszakák száma; Éjszaka dátuma; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 15 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet A103

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Szálláshely-szolgáltatás bejelentés
(#A-20032)
Az adatkezelés
célja:

Szálláshely-szolgáltatás bejelentésének kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1);
- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 6. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Szálláshely-szolgáltató

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Magánszemély szolgáltató: Név; Cím; Adóazonosító szám; Statisztikai számjel; Szálláshely címe; Szálláshely
befogadó képessége; Szálláshely használatának jogcíme; Szálláshely elnevezése; Szálláshely típusa; Használat
jogcímének igazolása; Használat jogcíme; 
- Szálláshely tulajdonos: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Igazoló okirat
típusa; Igazoló okirat kelte; Aláírás; 
- Haszonélvező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Hozzájárulást igazoló
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okirat típusa; Igazoló okirat kelte; Igazoló okirat tartalma; Aláírás; 
- Tulajdonostárs: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Hozzájárulást igazoló
okirat típusa; Igazoló okirat kelte; Igazoló okirat tartalma; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Fogyasztóvédelmi hatóság, Területileg illetékes munkavédelmi hatóság, munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal (szükség esetén);
- Érintett hatóság (szükség esetén);
- Népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében
eljáró járási hivatal, első- és másodfokú tűzvédelmi hatóság, építésügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (szükség
esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L107

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Szálláshely-szolgáltatási
tevékenység nyilvántartás (#A-20033)
Az adatkezelés
célja:

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartás vezetése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2);
- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Magánszemély szolgáltató

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Magánszemély szolgáltató: Név; Cím; Adóazonosító szám; Statisztikai számjel; Tevékenység; Engedély száma;
Tevékenység folytatásának időbeli korlátja; Szálláshely címe; Szálláshely befogadó képessége; Nyilvántartási szám;
Nyilvántartásba vétel napja; Ideiglenes bezárásra vonatkozó adatok; Szálláshely megszűnésének ideje; Megszűnés oka; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L108;
- Megszűnés bejelentését követő 8 napon belüli törlés, 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (5)

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Szalláshely-szolgáltatási
tevékenységet végző adatainak módosítása a bejelentésnek megfelelően (#A-20034)
Az adatkezelés célja: Adatok módosítása a bejelentésnek megfelelően

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Magánszemély szolgáltató

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Magánszemély szolgáltató: Bejelentés ideje; Módosuló adatok; Módosítás ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Fogyasztóvédelmi hatóság, Területileg illetékes munkavédelmi hatóság, munkaügyi hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (szükség esetén);
- Érintett hatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L108;
- Megszűnés bejelentését követő 8 napon belüli törlés, 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (5)

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Szálláshely-szolgáltatási
tevékenység nyilvántartás közzététele (#A-20035)
Az adatkezelés
célja:

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartás közzététele az interneten

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
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bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Magánszemély szolgáltató

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Magánszemély szolgáltató: Név; Cím; Adóazonosító szám; Statisztikai számjel; Tevékenység; Engedély száma;
Tevékenység folytatásának időbeli korlátja; Szálláshely címe; Szálláshely befogadó képessége; Nyilvántartási szám;
Nyilvántartásba vétel napja; Ideiglenes bezárásra vonatkozó adatok; Szálláshely megszűnésének ideje; Megszűnés ok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L108;
- Megszűnés bejelentését követő 8 napon belüli törlés, 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (5)

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Címnyilvántartás (#A-20036)
Az adatkezelés célja: Címnyilvántartás vezetése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1992. évi LXVI. törvény 28/A. § (2) 28/B.§;
- 146/1993. (X.26.) 34. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Érintett;
- nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: település megnevezése; településrész neve; postai irányítószám; közterület neve/jellege/ház szám/
épület/lépcsőház/szint/emelet/ajtó; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Nyilatkozat visszavonásáig/hivatalbóli törlésig, 1992. évi LXVI. törvény 28/A. § (3)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Birtokvédelem és talált tárgyak ügyintézés, KCR, szálláshely szolgáltatás és kereskedelem/Adatszolgáltatási nyilvántartás (#A-
20037)
Az adatkezelés célja: Adatszolgáltatási nyilvántartást a teljesített adatszolgáltatásokról

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1992. évi LXVI. törvény 31. § (1-2);
- 146/1993, (X.26.) 45. § a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Adatszolgáltatást igénylő;
- Megbízott;
- Képviselő

Az érintettek és a kezelt adatok
köre:

- Adatszolgáltatást igénylő: név; szolgáltatott adatok körének megnevezése; 
- Megbízott: név; 
- Képviselő: név; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 1992. évi LXVI. törvény 31. § (4)

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Mt. alapján történő foglalkoztatás során munkavállalói szerződés (#A-20243)
Az adatkezelés
célja:

Munkavállalói szerződés írásba foglalása, módosítása, felmondása, megszüntetése során keletkezett adatok kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. törvény 23. § (1-2), 42. §, 44.-45.§, 46. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Munkavállaló;
- HR nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt

- Munkavállaló: személyazonosító adatok; családi név és utónév; születési név és utónév; születési hely és idő; anyja
neve; lakó- tartózkodási hely; munkakör és munkakörbe tartozó feladatok; alapbér/illetmény/alapbéren túli munkabér és
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adatok köre: egyéb juttatás; munkaviszony tartama; munkavégzés helye; munkaviszony létesítésének ideje; próbaidő
időtartama/feltétele; módosítás ténye/oka; felmondás ténye/oka; dátum; aláírás; napi munkaidő; munkáltatói jogkör
gyakorlója; iskolai végzettség; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Maradandó értékű irat: nem selejtehető, 1995. évi LXVI. törvény;
- Munkajogi iratok: 3 év, 2012. évi I. törvény 286. § (1);
- Számviteli bizonylatok/bérjegyzék: 8 év, 2000. évi C. törvény 169. § (2);
- SZJA: 5 év, 2017. évi CL törvény 78. § (3-4);
- Bűncselekménnyel okozott kár megtérítése/személyiségi jogsértéssel összefüggő sérelemdíj megfizetésére vonatkozó
iratok: 5 év, 2012. évi I. törvény 286. § (2);
- Általános elévülés alapján a munkaviszony megszűnése után 5 év, 2013. évi V. törvény 6:22. §

Adattárolás
módja:

papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Közalkalmazotti foglalkoztatásnál igazolás levont adóelőlegről
(#A-20248)
Az adatkezelés
célja:

Igazolás kiadása levont adóelőlegről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 46.§ (5-6) 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 62/H. § (3);
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 62/H. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA)

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Közalkalmazott, munkavállaló: személyazonosító adatok; adóazonosító jel; általa kifizetett bevételt terhelő
adóelőleg; adóelőleg alapja; figyelembe vett családi kedvezmény; első házasok kedvezménye; érvényesített
adókedvezmény; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (szükség
esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 78/2012. (XII.28.) BM rendelet (U506), 5 év

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Helyiség bérletére irányuló pályázat (#A-20397)
Az adatkezelés
célja:

Beérkező pályázati anyagok kezelése, vizsgálata és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról 22. § (4)-(6)- Közérdekű vagy
közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Pályázó személy

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Értesítési cím; Pályázat
tartalma; Ajánlott/befizetett díj; Pályázat leadásának ideje; Helyiségben tervezett tevékenység; Bérelni kívánt helyiség;
Bankszámlaszám; E-mail cím; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I108

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Műszaki ügyintézés/feladatok/Környezettanulmány önkormányzati lakás igényléséhez (#A-20402)
Az adatkezelés célja: Környezettanulmány végzése a szociális rászorultság igazolása érdekében
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Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 68-69. §;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Szociális lakás kérelmezője;
- Kérelmezővel egy háztartásban elő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Szociális lakás kérelmezője: Név; Lakcím; Jövedelemigazolás; 
- Szociális lakás kérelmezőjével egy háztartásban elő: Név; Lakcím; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 15 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I101

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Elővásárlásra jogosultak hirdetményi úton történő tájékoztatása (#A-20406)
Az adatkezelés
célja:

Elővásárlásra jogosultak hirdetményi úton történő tájékoztatása során kezelt adatok az eljárás lefolytatására föld eladás
esetén, hirdetményi közzététel megvalósítása, adattovábbítás jóváhagyás céljából, adattovábbítás kormányzati portálon
történő közzététel céljából

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi CXXII. törvény 21. § (1-2);
- 2013. évi CCXII. törvény 17. § (1);
- 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet 2. § (1) 1. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Eladó/kérelmező

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Eladó/kérelmező: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; anyja születési családi és utóneve;
lakcím; értesítési cím; állampolgárság; adás-vételi szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti
bontásban; település neve/földrészlet helyrajzi száma/terület nagysága/művelési ága; átruházással érintett tulajdoni
hányad; kérelmező közzététel iránti kérelme; aláírás; aláírás dátuma; nyilatkozat a kérelemben feltüntetett adatok
valódiságáról; 
- Tulajdonostárs: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; anyja születési családi és utóneve;
lakcím; értesítési cím; állampolgárság; adás-vételi szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti
bontásban; település neve/földrészlet helyrajzi száma/terület nagysága/művelési ága; átruházással érintett tulajdoni
hányad; kérelmező közzététel iránti kérelme; aláírás; aláírás dátuma; nyilatkozat a kérelemben feltüntetett adatok
valódiságáról; 
- Vevő: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; anyja születési családi és utóneve; lakcím;
értesítési cím; állampolgárság; aláírás; 
- Képviselő: családi és utónév; képviselet jogcíme; lakcím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Mezőgazdasági Igazgatási Szerv (szükség esetén);
- Kormányzati Portál (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M129

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Elővásárlásra jogosult jognyilatkozata (#A-20407)
Az adatkezelés
célja:

Elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának befogadása, nyilatkozat kezelése, személyazonosság ellenőrzése,
elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának továbbítása jóváhagyás céljából

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi CXXII. törvény 21. § (3);
- 1996. évi XX. törvény 4. § (4);
- 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet 5. § (2-3)

A kezelt adatok
forrása:

- Jogosult;
- Képviselő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Jogosult: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; anyja születési családi és utóneve;
lakcím; értesítési cím; nyilatkozata; aláírás; személyazonosító okmányokba való betekintés; 
- Képviselő: családi és utónév; képviselet jogcíme; lakcím; személyazonosító okmányokba való betekintés; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Eladó/Mezőgazdasági Igazgatási Szerv (szükség esetén)
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Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M129

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Haszonbérleti jogra jogosultak hirdetményi úton történő tájékoztatása (#A-20408)
Az adatkezelés
célja:

Haszonbérleti jogra jogosultak hirdetményi úton történő tájékoztatása során kezelt adatok az eljárás lefolytatására föld
haszonbérbeadás során, hirdetményi közzététel megvalósítása, adattovábbítás jóváhagyás céljából, adattovábbítás
kormányzati portálon történő közzététel céljából

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi CXXII. törvény 49. § (1-2);
- 2013. évi CCXII. törvény 53. § (1);
- 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet 7. § 2. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Haszonbérbeadó/kérelmező;
- Tulajdonostárs;
- Képviselő;
- Haszonbérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Haszonbérbeadó/kérelmező: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; anyja születési családi
és utóneve; lakcím; értesítési cím; állampolgárság; haszonbérleti szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok
földrészletenkénti bontásban; település neve/földrészlet helyrajzi száma; haszonbérlettel érintett terület
nagysága/művelési ága alrészletenkénti bontásban; haszonbér mértéke; haszonbérlet kezdetének/befejezésének
időpontja; kérelmező közzététel iránti kérelme; aláírás; aláírás dátuma; nyilatkozat a kérelemben feltüntetett adatok
valódiságáról; 
- Tulajdonostárs: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; anyja születési családi és utóneve;
lakcím; értesítési cím; haszonbérleti szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban;
település neve/földrészlet helyrajzi száma; haszonbérlettel érintett terület nagysága/művelési ága alrészletenkénti
bontásban; haszonbér mértéke; haszonbérlet kezdetének/befejezésének időpontja; kérelmező közzététel iránti kérelme;
aláírás; aláírás dátuma; nyilatkozat a kérelemben feltüntetett adatok valódiságáról; 
- Képviselő: családi és utónév; képviselet jogcíme; lakcím; 
- Haszonbérlő: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; anyja születési családi és utóneve;
lakcím; értesítési cím; állampolgárság; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Mezőgazdasági Igazgatási Szerv (szükség esetén);
- Kormányzati Portál (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M129

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Haszonbérleti jogra jogosult jognyilatkozata (#A-20409)
Az adatkezelés
célja:

Haszonbérleti jogra jogosult jognyilatkozatának befogadása, kezelése és ellenőrzése az eljárás lefolytatása során,
adattovábbítás jóváhagyás céljából

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2013. évi CXXII. törvény 49. § (3);
- 1996. évi XX. törvény 4. § (4);
- 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet 11. § (3-4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Jogosult;
- Képviselő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Jogosult: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; anyja születési családi és utóneve;
lakcím; értesítési cím; nyilatkozata; aláírás; személyazonosító okmányokba való betekintés; 
- Képviselő: családi és utónév; képviselet jogcíme; lakcím; személyazonosító okmányokba való betekintés; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Haszonbérbeadó/Mezőgazdasági Igazgatási Szerv (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M129

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Fás szárú növényekre vonatkozó pótlási, fenntartási, kezelési, telepítési előírások
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teljesítésére szóló kötelezés (#A-20411)
Az adatkezelés
célja:

Fás szárú növények pótlására, fenntartására valamint kezelési, telepítési előírások teljesítésére vonatkozó kötelezés
során keletkezett adatok kezelése az eljárás lefolytatásához

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 4. §, 7. § (1) b);
- 2016. évi CL. törvény 81. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Ingatlan tulajdonos: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési név; anyja neve; születési hely; születési idő;
lakóhely; tartózkodási hely; ügy azonosításához szükséges egyéb személyes adat; hatóság döntése; jogorvoslat
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás; felmerült eljárási költség; megállapított tényállás/bizonyíték; szakhatósági
állásfoglalás indokolása; mérlegelés/döntés indoka; indoklás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M118

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Kérelem, bejelentés közterületen lévő fás szárú növény kivágásának
engedélyezéséhez (#A-20412)
Az adatkezelés célja: Kérelem, bejelentés során keletkezett adatok kezelése, kérelem vizsgálata, eljárás előkészítése közterületen

lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezéséhez

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) 2. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: név; cím; telefonszám; kivágás indoka; közterület neve; nyilatkozat; dátum; aláírása; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M118

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése, elutasítása (#A-
20413)
Az adatkezelés
célja:

Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése/elutasítása során keletkezett adatok kezelése az eljárás
lefolytatásához

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1), (3);
- 2016. évi CL. törvény 81. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Érintett;
- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési név; anyja neve; születési hely; születési idő; lakóhely;
tartózkodási hely; ügy azonosításához szükséges egyéb személyes adat; hatóság döntése; jogorvoslat igénybevételével
kapcsolatos tájékoztatás; felmerült eljárási költség; megállapított tényállás/bizonyíték; szakhatósági állásfoglalás
indokolása; mérlegelés/döntés indoka; indoklás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M118

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron
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Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Bejelentés belterületen fás szárú növény azonnali kivágásról élet-, egészség- vagy
vagyonvédelmi okból (#A-20414)
Az adatkezelés célja: Bejelentés során keletkezett adatok kezelése, a bejelentés vizsgálata az eljárás lefolytatása, belterületen fás szárú

növény azonnali kivágásról élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 7. § (1) a) 2. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kérelmező

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kérelmező: név; cím; telefonszám; kivágás indoka; közterület neve; nyilatkozat; dátum; aláírása; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M118

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Kötelezés belterületen fás szárú növény azonnali kivágására élet-, egészség- vagy
vagyonvédelmi okból (#A-20415)
Az adatkezelés
célja:

Kötelezési eljárás során keletkezett adatok kezelése az eljárás lefolytatására, belterületen fás szárú növény azonnali
kivágására élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 7. § (2);
- 2016. évi CL. törvény 81. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Tulajdonos: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési név; anyja neve; születési hely; születési idő;
lakóhely; tartózkodási hely; ügy azonosításához szükséges egyéb személyes adat; hatóság döntése; jogorvoslat
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás; felmerült eljárási költség; megállapított tényállás/bizonyíték; szakhatósági
állásfoglalás indokolása; mérlegelés/döntés indoka; indoklás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M118

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Állattartás, fakivágás, föld és ingatlanügyek/Helyszíni ellenőrzés közterületen lévő fás szárú növény szakszerű pótlás
teljesítésére (#A-20416)
Az adatkezelés
célja:

Helyszíni ellenőrzés során keletkezett adatok kezelése az eljárás lefolytatásához

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 8. § (1);
- 2016. évi CL. törvény 78. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Tulajdonos;
- Eljárás más résztvevője;
- Eljárási cselekményen résztvevő személy;
- Hatósági tanú

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Tulajdonos: személyazonosító adatok; viselt név és utónév; születési név és utónév; születési hely; születési idő; anyja
születési neve és utóneve; lakcím; ellenőrzés helye/ideje; nyilatkozatai lényege; tényállás tisztázásával összefüggő
ténymegállapítások; jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés; aláírás; kép- és hangfelvétel; 
- Eljárás más résztvevője: személyazonosító adatok; viselt név és utónév; születési név és utónév; születési hely;
születési idő; anyja születési neve és utóneve; lakcím; ellenőrzés helye/ideje; nyilatkozatai lényege; tényállás
tisztázásával összefüggő ténymegállapítások; jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés; aláírás; kép- és
hangfelvétel; 
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- Eljárási cselekményen résztvevő személy: személyazonosító adatok; viselt név és utónév; születési név és utónév;
születési hely; születési idő; anyja születési neve és utóneve; lakcím; ellenőrzés helye/ideje; nyilatkozatai lényege;
tényállás tisztázásával összefüggő ténymegállapítások; jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés; aláírás; kép- és
hangfelvétel; 
- Hatósági tanú: személyazonosító adatok; viselt név és utónév; születési név és utónév; születési hely; születési idő;
anyja születési neve és utóneve; lakcím; ellenőrzés helye/ideje; nyilatkozatai lényege; tényállás tisztázásával összefüggő
ténymegállapítások; jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés; aláírás; kép- és hangfelvétel; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet M118

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői pályázatra jelentkezés (#A-21690)
Az adatkezelés
célja:

Nyilvántartás vezetése pályázatra jelentkező adatairól az elbírálás elősegítése, döntés, közlés és kapcsolattartás céljából

Az adatkezelés
jogalapja:

-Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9. § 1. melléklet

A kezelt
adatok forrása:

- Pályázó

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: személyes adatok; arcfénykép; vezetéknév/utónév; születési név/utónév; anyja neve; neme; születési hely és
idő; családi állapot; állampolgárság; lakóhely/lakáscím/tartózkodási hely; telefonszám; fax; email; betöltött/betölteni
kívánt munkakör/ellátandó feladat; szakmai tapasztalat; tanulmányok/végzettség/képesítés megnevezése;
készségek/kompetenciák/nyelvismeret; nem kötelezően kitöltendő kiegészítő információk; mellékletek/diplomák/egyéb
végzettségre vonatkozó dokumentumok másolata; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U505

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál kinevezéssel, megszüntetéssel összefüggő
jognyilatkozat (#A-21692)
Az adatkezelés célja: Kinevezés elfogadása, megállapodás megkötése, módosítása, a közszolgálati jogviszony megszüntetésével és

a munkavégzéssel összefüggő jognyilatkozat

Az adatkezelés jogalapja: - Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCIX. törvény 19. § (1), 20. §;
- 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 16. § (1)

A kezelt adatok forrása: - Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: név; megállapodás teljesítése szempontjából lényeges adat; közszolgálati
alapnyilvántartási technikai azonosító kód; dátum; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U508

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők személyi iratai (#A-21693)
Az adatkezelés
célja:

Foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők személyi iratainak kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
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- 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 10. §

A kezelt
adatok forrása:

- Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: munkaszerződés alapján kezelt személyi anyag; munkaviszonnyal összefüggő egyéb irat;
munkaviszonnyal összefüggő más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok; Közszolgálati tisztviselő saját kérelmére
kiállított/munkáltató szervnek önként átadott adatokat tartalmazó iratok; öt évnél nem régebbi fénykép; önéletrajz;
bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; titoktartási nyilatkozat; munkaszerződés/annak
módosítása; munkaköri leírás; munkavégzésének értékelése; munkaviszonyt megszüntető irat; munkáltatói igazolás
másolata; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U504

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál hatósági megkeresés (#A-21694)
Az adatkezelés
célja:

A munkavállalóra vonatkozó hatósági megkeresés teljesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi LXXX. törvény 54. § (1)

A kezelt adatok
forrása:

- Megkereső hatóság

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Közszolgálati tisztviselő: megkereső hatóság által megadott személyazonosító adatok; az ügy szempontjából lényeges
a megkereső hatóság által megadott egyéb személyes adat; megkeresés oka; megkeresés teljesítéséhez szükséges
adatok; dátum; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Társadalombiztosítási igazgatási szervek (szükség esetén);
- Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek (szükség esetén);
- Bíróság, Nyomozó hatóság, Ügyészség, Nemzetbiztonsági szolgálat, Szabálysértési hatóság, Közigazgatási hatóság
(szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Megkeresés teljesítéséig, GDPR 5. cikk (1) e)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál személyi anyagba történő betekintésről vezetett
nyilvántartás (#A-21695)
Az adatkezelés célja: Személyi anyagba történő betekintés során a betekintésről és betekintőről nyilvántartás vezetése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 7. § (6)

A kezelt adatok forrása: - Betekintő

Az érintettek és a kezelt adatok köre: - Betekintő: jogosult személy neve; betekintés ténye; időpontja; jogszabály alapja; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U501

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál fegyelmi büntetésekről vezetett nyilvántartás (#A-
21696)
Az adatkezelés célja: Fegyelmi büntetések során keletkezett adatok kezelése, nyilvántartása, szükség esetén törlése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCIX. törvény 155. § (4)

A kezelt adatok forrása: - Közszolgálati tisztviselő;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt - Közszolgálati tisztviselő: családi név; születési név; anyja neve; kiszabott fegyelmi büntetés
A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 120/187



adatok köre: ténye/oka/hatálya/következménye; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Hatály fennállásáig, 2011. évi CXCIX. törvény 155. § (4), 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 12. § (4)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közszolgálati alapnyilvántartási technikai azonosító kód (#A-21697)
Az adatkezelés célja: Közszolgálati alapnyilvántartási technikai azonosító kód képzése, megállapítása, kezelése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 16. § (1)

A kezelt adatok forrása: - Közszolgálati alkalmazott;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt adatok
köre:

- Közszolgálati alkalmazott: egyéni azonosításra szolgáló közszolgálati alapnyilvántartási technikai
azonosító kód; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Munkaviszony megszűnést követő 50 év,2011. évi CXCIX. törvény 184. § (4)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál belső továbbképzési program nyilvántartása (#A-
21698)
Az adatkezelés
célja:

Belső továbbképzési programokon résztvevők adatainak kezelése a továbbképzés biztosításához, az adatok
nyilvántartásba rendezése és vezetése, kötelező adattovábbítás a belső továbbképzési programok nyilvántartásába

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 8. § (3)

A kezelt adatok
forrása:

- Közszolgálati alkalmazott;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Közszolgálati tisztviselő: családi név; születési név; anyja neve; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE ProBono rendszere (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U525

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer
Alkalmazás (KIRA) (#A-21699)
Az adatkezelés
célja:

Adatkezelés és adattovábbítás a személyi juttatások számfejtése, kifizetése, ellenőrzése céljából a központosított
illetmény bérszámfejtés rendszerében

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCV. törvény 106/A. §

A kezelt
adatok forrása:

- Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: személyazonosító adatok; állampolgárság; nem; lakcím; TAJ szám; adóazonosító jel; fizetési
számlaszám; munkabér; illetmény; tiszteletdíj; költségtérítés; egyéb pénzbeli juttatás; mindezek után fizetendő
adók/járulékok/ezekből behajtandó követelések mértéke; iskolai/egyéb végzettség; fennálló/korábbi munkahely
megnevezése; jogviszony jellege/beosztása/besorolása/munkaköre; jogviszony kezdete/befejezése/időpontja; 
- Házastárs/élettárs: természetes személyazonosító adatok; lakcím; TAJ szám; adóazonosító jel;
munkabér/illetmény/tiszteletdíj/költségtérítés/egyéb pénzbeli jutatás után fizetendő adókhoz/járulékokhoz kapcsolódó
kedvezményekhez szükséges személyes adatok; 
- Eltartott gyermek: természetes személyazonosító adatok; lakcím; TAJ szám; adóazonosító jel; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás - A jogviszony megszűnésétől 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U504
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időtartama:

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál szabadságolási terv (#A-21702)
Az adatkezelés célja: Igényfelmérés készítése szabadságolási terv elkészítéséhez

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCIX. törvény 103. §

A kezelt adatok forrása: - Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek és a kezelt adatok köre: - Közszolgálati tisztviselő: név; tervezett szabadság; aláírás; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U506

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál szabadságnyilvántartás (#A-21703)
Az adatkezelés
célja:

Szabadságnyilvántartás vezetése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCIX. törvény 115. §

A kezelt adatok
forrása:

- Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Közszolgálati tisztviselő: személyes adatok; név; azonosító száma; munkahely; beosztás; belépésének ideje;
munkaviszony kezdete; fizetett szabadságnapok száma; jogcím; megjegyzés; fizetésnélküli szabadságnapok száma;
igénybevett szabadság dátuma; 
- Eltartott gyermek: név; születési idő; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U506

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál szabadságengedély (#A-21704)
Az adatkezelés
célja:

Szabadságengedély kiadása, nyilvántartása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCIX. törvény 115. §

A kezelt adatok
forrása:

- Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Közszolgálati tisztviselő: személyes adatok; név; azonosító száma; munkahely; beosztás; megállapított évi/napi
szabadság; eddig igénybe vett évi/napi szabadság; jelenleg igényelt szabadság dátuma (-tól/-ig/nap); kérelem
szabadságra; jelzett időpont; dátum; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U506

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál adóelőleg-nyilatkozat (#A-21705)
Az adatkezelés
célja:

Munkavállaló által tett adóelőleg-nyilatkozat kezelése, nyilvántartása, továbbítása
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Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 48. § (1-3), 29/B. § (2), 29/C. § (6), 29/D. § (6)

A kezelt
adatok forrása:

- Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: név; adóazonosító jel; nyilatkozat adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó
költségről/költséghányadról; nyilatkozat első házasok kedvezményének érvényesítéséről; nyilatkozat családi
kedvezmény érvényesítéséről/közös érvényesítéséről; súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás
alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról/ végleges fogyatékos
állapotról; nyilatkozat váradósság tényéről; várandósság tényéről kiadott orvosi igazolás; dátum; aláírás; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: név; adóazonosító jel; adóelőleget megállapító munkáltatójának/rendszeres
bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére jogosult házastárs: név; adóazonosító jel; kifizetőnél érvényesítendő
kedvezmény összege; adóelőleget megállapító munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma;
- Kedvezményezett eltartott: név; adóazonosító jel; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U504

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál értesítés kötelező foglalkozás- egészségügyi
vizsgálatról (#A-21709)
Az adatkezelés célja: Értesítés kiküldése a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szükségességéről

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCIX. törvény 12. § (1), 75. § (4);
- 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 6. § (1), 15. § (3), 14. számú melléklet

A kezelt adatok forrása: - HR nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: név; születési idő; lakcím; munkakör; TAJ szám; vizsgálat oka;
munkakör/munkahely főbb egészségkárosító kockázatai; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás
időtartama:

- A jogviszony megszűnésétől 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U504

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál munkavédelmi oktatás nyilvántartás (#A-21710)
Az adatkezelés
célja:

Munkavédelmi oktatás, ismétlő oktatás tartása munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz
átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor. Az oktatás célja, hogy minden
foglalkoztatott elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és
információkat. A oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
Oktatásban részesülőkről nyilvántartás

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi XCIII. törvény 55. § (1)

A kezelt
adatok forrása:

- Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: családi és utónév; Nyilatkozat az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
elméleti és gyakorlati ismereteinek megismeréséről; Tematika megjelölése; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U501

Adattárolás
módja:

papíron
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Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál munkavállaló bejelentése munkabalesetről,
foglalkozási megbetegedésről (#A-21711)
Az adatkezelés célja: Munkavállaló bejelentésének, értesítésének kezelése foglalkozási megbetegedéséről, balesetéről, adattovábbítás

teljesítése a munkavállaló illetmény elszámolásához

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 43. § (3)

A kezelt adatok
forrása:

- Sérült/megbetegedett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Sérült/megbetegedett: személyi azonosító okmányában szereplő teljes név; születési név; anyja születési neve;
Taj szám; születési hely és időpont; nem; állampolgárság; lakóhely/lakcím; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (szükség
esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 75 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U316

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál munkavédelmi hatósági ellenőrzés (#A-21715)
Az adatkezelés célja: Munkavédelmi hatósági ellenőrzés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi XCIII. törvény 84. § (1) b)

A kezelt adatok forrása: - Sérült/megbetegedett;
- Nyilvántartás;
- Munkavédelmi hatóság

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Sérült/megbetegedett: az ellenőrzés során megismert/ellenőrzött munkabaleset során rögzített személyes
és egészségügyi adatok; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 10 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U318

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál közszolgálati teljesítményértékelés, minősítés (#A-
21718)
Az adatkezelés célja: Közszolgálati teljesítményértékelés, minősítés készítése, kötelező adattovábbítás teljesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCIX. törvény 130. § (1);
- 10/2013. (VI.30.) KIM rendelet 6. melléklet 3.2

A kezelt adatok
forrása:

- Közszolgálati tisztviselő;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: családi név; mérési/teljesítményértékelési adatok/eredmények és azok értékelése;
egyéni fejlesztési cél adatok; kompetencia mérés/értékelés; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Teljesítmény Értékelő Rendszer - TÉR rendszer (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U508

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál kérelemre történő munkaviszony igazolása (#A-
21719)
Az adatkezelés célja: Munkavállaló kérelmének kezelése, teljesítése, munkaviszonya igazolására

Az adatkezelés jogalapja: -Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok forrása: - Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: személyazonosító adatok; kérelemben megadott egyéb személyes adatok; általa
benyújtott formanyomtatvány adatai; aláírás; 
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Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kérelem teljesítéséig, GDPR 5. cikk (1) e)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatottak közérdekből nyilvános adata (#A-21720)
Az adatkezelés
célja:

Munkáltató tájékoztatása a munkavállaló közérdekből nyilvános adatairól a közszolgáltató tisztviselőkről szóló törvény
alapján

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCIX. törvény 179. §

A kezelt adatok
forrása:

- Közszolgálati alkalmazott;
- Nyilvántartás

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Közszolgálati tisztviselő: név; állampolgárság; szolgálati jogviszony kezdete; jelenlegi besorolása/besorolásának
időpontja; munkakörének megnevezése/betöltés időtartama; vezetői kinevezésének/megszűnésének időpontja;
címadományozás adatai; illetménye; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Munkaviszony megszűnést követő 50 év, 2011. évi CXCIX. törvény 184. § (4)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál maradandó értékű irat kezelése (#A-21721)
Az adatkezelés
célja:

Maradandó értékű irat kezelése a közfeladatok folyamatos ellátásához (Tb, nyugdíj, egyéb ellátás), állampolgári
jogok érvényesítéséhez, ezek irattározása, esetleges továbbítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi LXVI. törvény 3. § j), 3/A. §

A kezelt adatok
forrása:

- Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: közfeladatok folyamatos ellátásához (Tb, nyugdíj, egyéb ellátás) szükséges személyes
adatokat tartalmazó irat; állampolgári jogok érvényesítéséhez szükséges személyes adatot tartalmazó irat; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Maradandó értékű irat: nem selejtehető, 1995. évi LXVI. törvény

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Közszolgálati foglalkoztatásnál a munkavállaló rendelkezésére bocsájtott
számítástechnikai eszközök ellenőrzése (#A-21722)
Az adatkezelés célja: A munkavégzés céljából a munkavállaló rendelkezésére bocsájtott informatikai, technikai eszközök ellenőrzése, az

ellenőrzés jegyzőkönyvezése, dokumentálása az érintetti jogok biztosításához

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCIX. törvény 12. § (2-3);
- 2012. évi I. törvény 11/A. §

A kezelt adatok
forrása:

- Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: munkahelyi számítógép; munkahelyi laptop; munkahelyi mobiltelefon; munkahelyi e-
mail; munkahelyi internet; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Munkaviszony megszűnést követő 50 év,2011. évi CXCIX. törvény 184. § (4)
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Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál Közszolgálati Statisztikai adatgyűjtés (#A-21723)
Az adatkezelés célja: Közszolgálati Statisztikai adatgyűjtés és adatszolgáltatás teljesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCIX. törvény 178. § (1)

A kezelt adatok forrása: - Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: Hivatalos statisztikai célnak megfelelő egyedi azonosításra alkalmas személyes adat;
Közszolgálati alapnyilvántartás alapadatai/változásai; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Belügyminisztérium-közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U322

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Köztisztviselői foglalkoztatásnál hozzájárulással kezelt személyes adatok (#A-21724)
Az adatkezelés célja: Hozzájárulással kezelt személyes adatok kapcsolattartás, munkavállaló által benyújtott kérelmének

teljesítése céljából

Az adatkezelés jogalapja: -Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok forrása: - Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek és a kezelt adatok
köre:

- Közszolgálati tisztviselő: email; általa megadott egyéb információ/adat/elérhetőség; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Visszavonásig, GDPR 7. cikk (3);
- Kérelem teljesítéséig;
- Visszavonás hiánya esetén a kapcsolattartás céljából a munkaviszony fennállásig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Megbízási szerződés (#A-21819)
Az adatkezelés
célja:

Megbízási szerződés előkészítése, megkötése, kezelése és őrzése. Megbízott adatainak kezelése és elektronikus
továbbítása a Magyar Államkincstár felé.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 2013. évi V. törvény 6:272. §-6:280. §

A kezelt
adatok forrása:

- Megbízott személy

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Megbízott személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja neve; Lakcím; Taj-szám; Adóazonosító
jel; Bankszámlaszám; Megbízás ideje, terjedelme; Megbízás díja; Megállapodás tartalma; Aláírás; Megbízás
létrejöttének és megszűnésének ideje; Foglalkozás, tevékenység megnevezés (FEOR kód); 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U516

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány (#A-22007)
Az adatkezelés
célja:

Bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány ellenőrzése, kezelése a jogviszony létesítésére,
fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott feltételnek való megfelelés igazolására

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (8);
- 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1);
- 2009. évi XLVII. törvény 71. §, 74. §;
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- 2012. évi I. törvény 44/A. § (6)

A kezelt
adatok forrása:

- Pályázó

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely és idő; anyja születési családi és utóneve; lakcím;
állampolgárság; hatósági erkölcsi bizonyítvány száma; hatósági erkölcsi bizonyítványt kiállító hatóság
megnevezése/bélyegzőlenyomata; hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának helye és időpontja; annak ténye hogy a
kérelemben megjelölt törvényben meghatározott feltételeknek megfelel; büntetlen/büntetett előélet ténye; annak tény
hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt; annak ténye hogy nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás
hatálya alat; annak tények hogy mely foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Munkaviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig/munkaviszony létesítése esetén megszűnéséig a jogviszony
megszűnésétől számított 50 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U508

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Igazolási kérelem egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásába való
bejelentésről (#A-22008)
Az adatkezelés célja: Kérelem befogadása, kezelése egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásába való bejelentésről szóló

igazolás kiállítására, kérelem teljesítésének előkészítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi LXXX. törvény 44. § (5)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: név; cím; kérelem tárgya/oka; kérelmező által megadott egyéb személyes adatok; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kérelem teljesítéséig, GDPR 5. cikk (1) e)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásába való bejelentésről szóló
igazolás (#A-22009)
Az adatkezelés
célja:

MÁK által előállított és elektronikusan megküldött igazolás nyomtatása és kiadása és egészségügyi szolgáltatásra
jogosultak nyilvántartásába való bejelentésről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi LXXX. törvény 44. § (5), 17. § (1-2)

A kezelt
adatok forrása:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA)

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Biztosított/egészségügyi szolgáltatásra jogosult: TAJ szám; családi név; születési név; születési hely és idő; anyja neve;
lakó- tartózkodási hely; igazolás átvételének elismerése; törvényben előírt adatok a foglalkoztatás (tevékenység)
megkezdéséről; bejelentésben közölt adatok; bejelentés teljesítésének időpontja; biztosítással járó jogviszony
megnevezése; biztosítási kötelezettség kezdete; igazolás átvételének elismerése; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U505

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Alkalmassági vizsgálat (#A-22010)
Az adatkezelés
célja:

Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos, a munkavégzés szempontjából lényeges egészségügyi adatok kezelése
(Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény), együttműködés a foglalkozás-egészségügyi orvossal

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCIX. törvény 12. § (1), 75. § (4);
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- 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 6. § (1), 13. § (4), 15. § (3), 12. számú melléklet;
- 1993. XCIII. törvény 49. §;
- 2012. évi I. törvény 51. § (4)

A kezelt
adatok forrása:

- Munkavállaló;
- Foglalkozás-egészségügyi orvos

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: személyazonosító adatok; alkalmassági vélemény arról hogy a vizsgált személy az adott
munkakörre/tevékenységre/szakmára/ellátható foglalkozási csoportokra alkalmas/ideiglenesen nem alkalmas /nem
alkalmas; Foglalkoztatással/képzéssel kapcsolatos korlátozások; Következő vizsgálat időpontja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U504

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása (#A-22012)
Az adatkezelés
célja:

Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása, bérszámfejtéshez való
összekészítés, szükséges adattovábbítás teljesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi XCIII. törvény 64. § (1) (3);
- 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 5. § (1-2), 6. §, 8. § (2), 4/a.- 5. számú melléklet

A kezelt
adatok forrása:

- Sérült/megbetegedett munkavállaló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Sérült/megbetegedett munkavállaló: személyi azonosító okmányában szereplő teljes név; születési név; anyja születési
neve; Taj szám; születési hely és idő; neme; állampolgárság; lakóhely/lakcím; foglalkozás (FEOR szám); foglalkozás
jogviszonya; foglalkoztatás jellege; munkabaleset adatai; munkabaleset - minden évben 1-es sorszámmal kezdődő -
száma; sérült munkaköre; munkavégzés helye; a baleset/sérülés időpontja/helyszíne/jellege/rövid tényállása; sérülés
típusa/súlyossága; sérült testrész; a sérült ellátására tett intézkedés; annak tényét hogy a sérült folytatta-e a munkáját;
munkabaleset részletes leírása; helyszínrajz; fénykép; munkabalesettel kapcsolatos egyéb információ; balesethez vezető
ok/okok; munkaképtelenség időtartama; mellékletek; megjegyzések; 
- Szemtanú: személyazonosító adatok; meghallgatásáról készült jegyzőkönyv; 
- Balesetet okozó személy: személyazonosító adatok; meghallgatásáról készült jegyzőkönyv; 
- Sérült munkatársa: személyazonosító adatok; meghallgatásáról készült jegyzőkönyv; 
- Sérült közvetlen vezetője: személyazonosító adatok; meghallgatásáról készült jegyzőkönyv; 
- Kivizsgálásban résztvevők adatai: személyazonosító adatok; meghallgatásáról készült jegyzőkönyv; aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa (szükség esetén);
- Munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatóság (szükség esetén);
- Munkavédelmi képviselő (szükség esetén);
- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA (szükség esetén);
- Sérült/halála esetén hozzátartozó (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U316

Adattárolás
módja:

papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Biztosított nyilatkozata üzemi balesetnek nem minősülő balesetéről (#A-22019)
Az adatkezelés
célja:

Munkavállaló, táppénzre jogosult biztosított nyilatkozatának befogadása, kezelése, nyilvántartása, továbbítása, az üzemi
balesetnek nem minősülő balesetéről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 47. § (1)

A kezelt
adatok forrása:

- Táppénzre jogosult

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Táppénzre jogosult: sérült neve; természetes személyazonosító adatai; lakcíme; hol/mikor és hogyan történt a sérülés;
amennyiben a sérült erről nyilatkozni kíván a baleset okozója (név, lakcím); gépjárművel kapcsolatos sérülés esetén az
üzemben tartó személye; arra vonatkozó adat hogy volt vagy van-e folyamatban a balesettel kapcsolatban hatósági
eljárás/(rendőrségi, ügyészségi, bírósági stb.)/eljáró szerv neve és az ügy száma; balesetből eredő betegsége/sérülése
miatt hol látták el/illetőleg kezelték (egészségügyi szolgáltató neve, címe); aláírás; 

Adattovábbítás - Táppénz megállapítására jogosult szerv (szükség esetén);

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 128/187



címzettjei: - Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U513

Adattárolás
módja:

papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés során hozzájárulással kezelhető adat (#A-
22020)
Az adatkezelés célja: Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés során hozzájárulással kezelt adat kapcsolattartás céljából az 5/1993.

(XII. 26.) MüM rendelet 4/a, 5. melléklete alapján

Az adatkezelés
jogalapja:

-Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok forrása: - Sérült/megbetegedett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Sérült/megbetegedett: telefonszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Visszavonásig, GDPR 7. cikk (3);
- Visszavonás hiánya esetén a munkaviszony fennállásáig

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Táppénzes igazolások (#A-22021)
Az adatkezelés
célja:

Keresőképtelen (terhességi) állományba vételről illetve folyamatos keresőképtelenségről kiállított orvosi Igazolás
kezelése, továbbítása, rögzítése és adattovábbítása a központi illetményszámfejtési rendszerbe

Az adatkezelés
jogalapja:

-Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997.évi LXXXIII. törvény 62. § (1);
- 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 38. § (2);
- 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet 10. § (1) 5. számú melléklet

A kezelt adatok
forrása:

- Beteg

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Beteg: név; születési év; TAJ szám; anyja neve; keresőképtelen állományba vétel időpontja/kódja; üzemi balesettel
összefüggő betegség ténye/napja; fekvő- járóbeteg státusz; keresőképesség időpontja; keresőképtelenség napjainak
száma; lakcím; 
- Gyermek: név; TAJ szám; születési év; anyja neve; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U506

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Jelenléti dokumentáció - Munkavállalói beléptető plasztik chip kártya (#A-22028)
Az adatkezelés
célja:

A munkavállaló munkában töltött jelenlétének dokumentálására használt beléptető rendszer (Starwatch dual pro)
kártyaolvasójához tartozó plasztik chip kártya, mely egyedileg van minden munkavállaló személyéhez rendelve. A
kártya egyedi sorszámmal ellátott, a chipbe rögzített adat a munkavállaló neve. A rendszer rögzíti a nevet, valamint a
napot, órát, percet és másodpercet. Ezen adatok alapján kerül számfejtésre a munkavállaló munkabére.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi I. tv. 134. §;
- 2011. évi CXCIX. tv. 115. §- Az adatkezelő vagy más harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Munkavállaló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: Név; Személyhez rendelt egyedi sorszám; 
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Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Munkaviszony fennállásáig

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Jelenléti dokumentáció - Átadás-átvételi elismervény (#A-22029)
Az adatkezelés
célja:

A munkavállaló munkában töltött jelenlétének dokumentálására használt beléptető rendszer (Starwatch dual pro)
kártyaolvasójához tartozó plasztik chip kártya átadásának visszavételének dokumentálása.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 2012. évi. I. tv. 134. §;
- 2011. évi CXCIX. tv. 115. §- Az adatkezelő vagy más harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Munkavállaló

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Munkavállaló: Név; Egyedi sorszám; Átvétel/visszaadás elismerése; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Munkaviszony fennállásáig

Adattárolás módja: papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Jelenléti dokumentáció - Munkaidő elszámolására szolgáló összesítő (#A-22030)
Az adatkezelés
célja:

A munkavállaló munkában töltött jelenlétének dokumentálására használt beléptető rendszert (Starwatch dual pro)
üzemeltető Önkormányzati informatikus által előállított táblázat, mely tartalmazza a munkavállaló nevét, valamint a
munkában töltött napot, órát, percet és másodpercet. Ezen adatok alapján kerül számfejtésre a munkavállaló
munkabére.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2012. évi. I. tv. 134. §;
- 2011. évi CXCIX. tv. 115. §

A kezelt
adatok forrása:

- Önkormányzat informatikusa

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: Név; Munkavégzés kezdő/befejező napja/órája/perce/másodperce; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U506

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Munkaügy, közfoglalkoztatási feladatok/Jelenléti dokumentáció - Munkavállalói jelenlétet dokumentáló beléptető rendszer
(Starwtch dual pro) (#A-22031)
Az adatkezelés
célja:

A munkavállaló munkában töltött jelenlétének dokumentálására használt beléptető rendszer (Starwatch dual pro), mely
elektronikusan dokumentálja a munkavállaló munkában töltött idejét. A rendszer rögzíti a nevet, valamint a napot, órát,
percet és másodpercet. Ezen adatok alapján kerül számfejtésre a munkavállaló munkabére. A rendszer zárt, csak az
Önkormányzat informatikusa fér hozzá. Megszűnés esetén a rendszerből törlésre kerül az egyén az informatikus által. A
rendszerhez egy kártyaolvasó tartozik valamint egy egyedi sorszámmal ellátott, munkavállalóhoz rendelt plasztik chip
kártya.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 2012. évi. I. tv. 134. §;
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- 2011. évi CXCIX. tv. 115. §- Az adatkezelő vagy más harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Munkavállaló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Munkavállaló: Név; Dátum, óra, perc, másodperc; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U506

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális ellátásban részesülő személy általi bejelentés
jogosultságának feltételeit érintő lényeges tények és körülményeinek megváltozásáról (#A-22089)
Az adatkezelés célja: Bejelentés kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 9. § (1);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ellátott

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Aláírás; Bejelentett
változás; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Szükséges adatmódosítás elvégzéséig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális ellátás vonatkozásában jövedelemmel
kapcsolatban nyilatkozattélre felhívott személy adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése (#A-22090)
Az adatkezelés célja: Teljesített adatszolgáltatási kötelezettség kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 10. § (6);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) h)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Nyilatkozó

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Nyilatkozó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Aláírás;
Felhívás ideje; Megküldött dokumentumok; Megküldés ideje; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C111

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Állami adóhatóság megkeresése a szociális ellátás vagy
támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzése érdekében (#A-22091)
Az adatkezelés célja: Állami adóhatóság megkeresése az ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a

jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzése érdekében

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 10. § (7a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ellátást igénylő/Ellátott
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Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellátást igénylő/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely, idő; Anyja neve; Megkeresés ideje; Megkeresés
tartalma; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- NAV (Nemzeti Adó-és Vámhivatal) (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát
Magyarország területén gyakorló személy szociális ellátásra való jogosultságának megállapítása érdekében külföldi hatóság megkeresése
(#A-22092)
Az adatkezelés célja: Szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorló személy ellátásra való

jogosultságának megállapítása érdekében külföldi hatóság megkeresése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 10. § (8);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) h)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellátást igénylő/Ellátott

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ellátást igénylő/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely, idő; Anyja neve; Lakcím; Állampolgárság;
Megkeresés oka; Megkeresés ideje; Megkeresés tartalma; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális hatáskört gyakorló szerv határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per (#A-22093)
Az adatkezelés célja: Szociális hatáskört gyakorló szerv határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per során megismert

adatok kezelése, perbeli cselekményke megtétele

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 11. §;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Fél/Ellátott;
- Törvényes képviselő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Fél/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Per kezdete;
Per tárgya; Per során megismert személyes adatok; Ügyszám; 
- Törvényes képviselő: Név; Elérhetőség; Megbízás/kirendelés ideje; Képviselet típusa; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Jogerős döntés meghozataláig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális ügyben hozott bírósági döntésnek megfelelően
az igények teljesítése (#A-22094)
Az adatkezelés célja: Bírósági döntésnek megfelelően az igények teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 13. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Fél/Ellátott

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Fél/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Döntés
ideje; Döntés tartalma; Ügyszám; 
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Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Az igény teljesüléséig vagy maximum egy évig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális ellátáshoz kapcsolódó végrehajtás (#A-22095)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás előkészítése, lefolytatása, elévülésének vizsgálata

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 14. §, 17/A. § (2)-(3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Fél/Ellátott

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Fél/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Döntés ideje;
Döntés tartalma; Végrehajtás kezdő időpontja; Elévülés; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásának időpontjáig, 1993. évi III. törvény 14. §;
- Amennyibben a véglegessé vált döntés teljesítési határidőt állapított meg úgy a határidő utolsó napjától, 1993.
évi III. törvény 14. §;
- Amennyibben a véglegessé vált döntés teljesítési határnapot állapított meg úgy a határnaptól számított egy
évig, 1993. évi III. törvény 14. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése
(#A-22096)
Az adatkezelés célja: Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése során megismert adatok kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 9. § (2), 17. § (1)-(3);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) h)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellátott

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Igénybe vett
ellátás típusa; Igénybevétel ideje; Visszafizetendő összeg; Kamat; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet A208

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális ellátás megtérítésének, a megtérítés összegének,
illetve pénzegyenértéke és a kamat összegének méltányosságból történő elengedése (#A-22097)
Az adatkezelés
célja:

Szociális ellátás megtérítésének, a megtérítés összegének, illetve pénzegyenértéke és a kamat összegének -
amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból történő
elengedése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 17. § (5) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kötelezett/Ellátott

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Kötelezett/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Megtérítés
összege; Elengedés oka; Elengedés ideje; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs
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Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális ellátás megtérítésének, a megtérítés összegének,
illetve pénzegyenértékének és a kamat összegének méltányosságból történő csökkentése (#A-22098)
Az adatkezelés
célja:

Szociális ellátás megtérítésének, a megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének és a kamat összegének -
amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból történő
csökkentése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 17. § (5) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kötelezett/Ellátott

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Kötelezett/Ellátott: Név; Születési név; születési hely, idő; Anyja neve; Elérhetőség; Megtérítés összege; Csökkentés
oka; Csökkentésről hozott döntés ideje; Csökkentés mértéke; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális ellátás megtérítésének, a megtérítés összegének,
illetve pénzegyenértékének és a kamat összegének méltányosságból részletekben történő megfizettetése (#A-22099)
Az adatkezelés
célja:

Szociális ellátás megtérítésének, a megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének és a kamat összegének -
amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból részletekben
történő megfizettetése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 17. § (5) c);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kötelezett/Ellátott

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Kötelezett/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Megtérítés
összege; Részletfizetésről hozott döntés oka; Részlet fizetésről hozott döntés ideje; Részletfizetés időpontjai; Részletek
összege; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Követelés érvényesítése a folyósított pénzbeli szociális
ellátásból történő levonással (#A-22100)
Az adatkezelés célja: Követelés érvényesítése a folyósított pénzbeli ellátásból történő levonással

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 17/A. § (1);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kötelezett/Ellátott

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 134/187



Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kötelezett/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség;
Folyósított ellátás összege; Levont összeg; Levonás ideje; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 30 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C127

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Kötelezett halála esetén a követelés örököstől történő
behajtása (szociális ellátás) (#A-22101)
Az adatkezelés célja: Kötelezett halála esetén a követelés örököstől történő behajtása érdekében adatok kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 17/A. § (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Örökös
forrása:

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Örökös: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Elhunyt kötelezett
neve; Hagyaték mértéke; Meg nem térült összeg mértéke; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 30 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C127

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Nyilvántartás a szociális ellátásokról (#A-22102)
Az adatkezelés
célja:

Szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából
nyilvántartás vezetése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 18. §;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Jogosult;
- Jogosult hozzátartozója;
- Figyelembe vett más személy;
- Kérelmező

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Jogosult magyar állampolgár: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; TAJ szám; Állampolgárság; Szociális ellátás megnevezése; Ellátás jogcíme; Ellátás összege; Ellátás
megállapítására vonatkozó adat; Ellátás megszűnésére vonatkozó adat; Ellátás megváltozására vagy megszüntetésére
vonatkozó adatok; Megszűnésének vagy megszűntetésének jogcíme; Ellátással összefüggő érdemi döntés véglegessé
válásának időpontja; Figyelembe vett jövedelem összege; Ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén az
érintett ellátás megnevezése és az ellátás megtérítendő összege; Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez nyújtott települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén igénybe vevő
fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adat; Lakáscélú kölcsönszerződés
adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adat; 
- Jogosult nem magyar állampolgár: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; TAJ szám; Magyarországon tartózkodás jogcíme; Rokoni kapcsolat; Állampolgárság/
Bevándorolt/Menekült státusz Oltalmazott/Hontalan jogállás; Szociális ellátás megnevezése; Ellátás jogcíme; Ellátás
összege; Ellátás megállapítására vonatkozó adat; Ellátás megszűnésére vonatkozó adat; Ellátás megváltozására vagy
megszüntetésére vonatkozó adatok; Megszűnésének vagy megszűntetésének jogcíme; Ellátással összefüggő érdemi
döntés véglegessé válásának időpontja; Figyelembe vett jövedelem összege; Ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű
igénybevétele esetén az érintett ellátás megnevezése és az ellátás megtérítendő összege; Lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása
esetén igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adat; Lakáscélú
kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adat; 
- Jogosult nem magyar állampolgár hozzátartója: Név; Rokoni kapcsolat; Nem magyar állampolgár rokon neve; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; TAJ szám; Állampolgárság; Szociális ellátás megnevezése; Ellátás jogcíme; Ellátás összege; Ellátás
megállapítására vonatkozó adat; Ellátás megszűnésére vonatkozó adat; Ellátás megváltozására vagy megszüntetésére
vonatkozó adatok; Megszűnésének vagy megszűntetésének jogcíme; Ellátással összefüggő érdemi döntés véglegessé
válásának időpontja; Figyelembe vett jövedelem összege; Ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén az
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érintett ellátás megnevezése és az ellátás megtérítendő összege; Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez nyújtott települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén igénybe vevő
fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adat; Lakáscélú kölcsönszerződés
adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adat; 
- Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkodási hely; TAJ
szám; Állampolgárság; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- PTR (Magyar Államkincstár) (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C133

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/A szociális szolgáltatások területi lefedettségének
megállapítása érdekében adatszolgáltatás a Magyar Államkincstárnak (#A-22103)
Az adatkezelés célja: A szociális szolgáltatások területi lefedettségének megállapítása érdekében adatszolgáltatás a Magyar

Államkincstárnak

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 20. § (2a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ellátást kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellátást kérelmező: TAJ; Intézmény/Szociális szolgáltató; 

Adattovábbítás címzettjei: - KENYSZI (rendszeresen)

Az adattárolás időtartama: - Az adatszolgáltatás teljesítéséig;
- Ellátás megszűnését követő 5 év azon adatok tekintetében, amelyek nem keletkeztetnek szolgálati időt,
1993. évig III. törvény 23. §

Adattárolás módja: elektronikusan

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, illetve
ellenőrzése céljából adat kérés a kérelmező által megjelölt pénzforgalmi szolgáltatótól (#A-22104)
Az adatkezelés célja: A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, illetve ellenőrzése céljából adat kérés a kérelmező által

megjelölt pénzforgalmi szolgáltatótól

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 24. § (2);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ellátást kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellátást kérelmező: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Pénzforgalmi
szolgáltató megnevezése; Igénylés időpontja; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Pénzforgalmi szolgáltató (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Pénzforgalmi szolgáltató által szociális hatáskört gyakorló
szerv részére adatigénylés keretében rendelkezésre bocsátott adatok (#A-22105)
Az adatkezelés célja: Pénzforgalmi szolgáltató által az adatigénylés keretében rendelkezésére bocsátott adatok kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 24. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Pénzforgalmi szolgáltató
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Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ellátást kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Fizetési számla
száma; Fizetési számlán adatigényléskor szereplő összeg; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, illetve
ellenőrzése céljából adat kérése a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető
szervtől, valamint az ingatlanügyi hatóságtól (#A-22106)
Az adatkezelés
célja:

A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, illetve ellenőrzése céljából adat kérése a polgárok személyi adatait
és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az ingatlanügyi hatóságtól

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 24. § (3);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) h)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellátást kérelmező

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Ellátást igénylő: Szükséges adatok; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szerv, Közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv,
Ingatlanügyi hatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szerv,
a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv, valamint az ingatlanügyi hatóság adatszolgáltatása szociális hatáskört gyakorló szerv részére
(#A-22107)
Az adatkezelés célja: Polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szerv, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv,

valamint az ingatlanügyi hatóság adatszolgáltatásának kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 24. § (3);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervKözúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv;
- Ingatlanügyi hatóság

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellátást igénylő: Szükséges adatok; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás módja: elektronikusan

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Adat igénylése a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés
alapján nyújtó szolgáltatótól (#A-22108)
Az adatkezelés
célja:

Adat igénylése a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési
támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltatótól

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 18. § l)-la),24. § (4);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
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cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellátást kérelmező

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ellátást igénylő: Szükséges adatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Közszolgáltatási szerződés alapján szolgáltatást nyújtó szolgáltató (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján
szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltató adatszolgáltatása (#A-22109)
Az adatkezelés célja: Szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szolgáltatást nyújtó szolgáltató adatszolgáltatása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 18. § l)-la),24. § (4);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Közszolgáltatási szerződés alapján szolgáltatást nyújtó szolgáltató

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellátást igénylő: Szükséges adatok; Ügyszám; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Pénzbeli ellátásokat kiegészítése (#A-22110)
Az adatkezelés célja: Pénzbeli ellátásokat kiegészítése, az ügyintézés érdekében adatok kezelése, iktatása és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 26. §;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Jogosult/Ellátott

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Jogosult/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Ellátás
kiegészítésének ideje; Kiegészítés mértéke; Kiegészítés oka; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C134

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása (#A-22111)
Az adatkezelés célja: Pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 32. § (3);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Jogosult

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Jogosult: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Igényelt ellátás;
Ellátás összege; Ügyszám; Kifizetés módja; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L110
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Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Pénzbeli ellátások ellenőrzése (#A-22112)
Az adatkezelés célja: Pénzbeli ellátások ellenőrzése a jogszabálynak megfelelően

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 32. § (3);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Jogosult

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Jogosult: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Igényelt ellátás;
Ellátás összege; Jövedelem; Ellenőrzés ideje; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtása 5 év, 78/2012. (XII.
28.) BM rendelet C136;
- A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére települési támogatás nyújtása 5
év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C137;
- A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére
települési támogatás nyújtása 50 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C138;
- A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére
települési támogatás nyújtása 50 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C138;
- Rendkívüli települési támogatás 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 140

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Települési támogatásra való jogosultság vizsgálata és a
jogosultság megállapítása (#A-22113)
Az adatkezelés
célja:

Települési támogatásra való jogosultság vizsgálata és a jogosultság megállapítása, adatok iktatása és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 25. § (3) b), 45. § (1);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Kérelmező;
- Kérelmezővel életvitelszerűen együtt élő családtag;
- Figyelembe vett más személy;
- Egységes szociális nyilvántartás (fogyatékossági támogatás,családtámogatási ellátás tekintetében)

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkodási hely;
Aláírás; TAJ szám; Állampolgárság; bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás; Ügyszám; 
- Jogosult: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkodási hely; Aláírás;
TAJ szám; Állampolgárság; Bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás; Igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire
vonatkozó adatok és nyilatkozatok; Jövedelem típusa és mértéke; Jövedelem típusának megfelelő igazolás; Megtett
nyilatkozat; Csatolt dokumentumok; Családtámogatási ellátás vagy fogyatékossági támogatá; Hajléktalan személy esetén
a folyósítás címe; Megállapított támogatás típusa; Megállapított támogatás időtartama; Megállapítás
kérelemre/hivatalból; Megállapítás kérelemre/hivatalból; Ügyszám; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; TAJ szám; Állampolgárság; bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás; Igényelt szociális ellátás
jogosultsági feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok; Ügyszám; 
- Jogosulttal életvitelszerűen együtt élő családtag: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Lakóhely; TAJ szám; Jövedelem típusa és mértéke; Jövedelem típusának megfelelő igazolás; Megtett nyilatkozat;
Csatolt dokumentumok; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- PTR (Magyar Államkincstár) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére települési támogatás nyújtása 5 év,
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C137;
- A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére települési
támogatás nyújtása 50 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C138;
- A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás nyújtása 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 139;
- Rendkívüli települési támogatás 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 140
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Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Rendkívüli települési támogatás hivatalból történő
megállapítása (#A-22114)
Az adatkezelés
célja:

Rendkívüli települési támogatás hivatalból történő megállapítása, adatok vizsgálata, iktatása és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 45. § (3)-(5), (7);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Jogosult/Ellátott

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Jogosult/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkodási
hely; Támogatás megítélésnek oka; Támogatás folyósításának kezdete; Támogatás mértéke; Folyósítás módja;
Határozat száma; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- PTR (Magyar Államkincstár) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C134

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális ellátást megállapító szerv általi megkeresés a
vagyonnyilatkozatban foglaltak okán (önkormányzati adóhatóság) (#A-22115)
Az adatkezelés
célja:

Megkeresés kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellátást megállapító szerv

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Ingatlanra
vonatkozó adatok; Megkeresés oka; Megkeresés tartalma; Megkeresés ideje; 
- Jogosulttal életvitelszerűen együtt elő családtag: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési
neve; Elérhetőség; Ingatlanra vonatkozó adatok; Megkeresés oka; Megkeresés tartalma; Megkeresés ideje; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség;
Ingatlanra vonatkozó adatok; Megkeresés oka; Megkeresés tartalma; Megkeresésideje; 
- Jogosult: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Ingatlanra vonatkozó
adatok; Megkeresés oka; Megkeresés tartalma; Megkeresés ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Adatszolgáltatás teljesítése szociális ellátást megállapító
szerv részére (#A-22116)
Az adatkezelés
célja:

Adatszolgáltatás teljesítése ellátást megállapító szerv részére

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok - Kérelmező;
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forrása: - Jogosult

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Ingatlanra vonatkozó
adatok; Adatszolgáltatás oka; Adatszolgáltatás tartalma; Adatszolgáltatás időpontja; Ügyszám; 
- Jogosulttal életvitelszerűen együtt elő családtag: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési
neve; Elérhetőség; Ingatlanra vonatkozó adatok; Adatszolgáltatás oka; Adatszolgáltatás tartalma; Adatszolgáltatás
időpontja; Ügyszám; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség;
Ingatlanra vonatkozó adatok; Adatszolgáltatás oka; Adatszolgáltatás tartalma; Adatszolgáltatás időpontja; Ügyszám; 
- Jogosult: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Ingatlanra vonatkozó
adatok; Adatszolgáltatás oka; Adatszolgáltatá tartalma; Adatszolgáltatás időpontja; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Ellátást megállapító szerv (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Megállapított pénzbeli és természetbeni ellátások
folyósítása (#A-22117)
Az adatkezelés célja: Megállapított pénzbeli és természetbeni ellátások folyósítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (1), (3), (4);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Jogosult/Ellátott;
- Megállapításra jogosult szerv

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Jogosult/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Megállapítás időpontja;
Ellátás típusa; Folyósított összeg; Folyósítás módja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- PTR (Magyar Államkincstár) (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtása 5 év, 78/2012. (XII.
28.) BM rendelet C136;
- A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére települési támogatás nyújtása 5
év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C137;
- A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére
települési támogatás nyújtása 50 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C138;
- A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás nyújtása 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 139;
- Rendkívüli települési támogatás 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 140

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Eltemettetés költségeinek hagyatéki teherként történő
bejelentése (#A-22118)
Az adatkezelés
célja:

Bejelentés kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 48. § (3) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Eltemettetésre köteles személy

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Eltemettetésre köteles személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség;
Elhunyt neve; Eltemetési kötelezettséget megállapító tény; Költségek mértéke; Bejelentés ideje; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Közjegyző (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 25 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C122

Adattárolás elektronikusan és papíron
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módja:

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Kötelezés az eltemettetés költségeinek megfizetésére (#A-
22119)
Az adatkezelés
célja:

Kötelezés az eltemettetés költségeinek megfizetésére

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 48. § (3) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Eltemettetésre köteles személy

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Eltemettetésre köteles személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség;
Elhunyt neve; Eltemetési kötelezettséget megállapító tény; Költségek mértéke; Kötelezés ideje; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 25 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C122

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Mentesítés eltemettetés költségeinek megfizetése alól
(#A-22120)
Az adatkezelés
célja:

Mentesítés eltemettetés költségeinek megfizetése alól. Adatok iktatása, kezelése és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 48. § (4);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Eltemettetésre köteles személy

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Eltemettetésre köteles személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség;
Elhunyt neve; Eltemetési kötelezettséget megállapító tény; Mentességi okok; Mentesítés indoka; Mentesítés ideje;
Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 25 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C122

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális törvény szerinti felhívás a
jövedelemnyilatkozatban foglalt vitatott részek miatti adatszolgáltatásra (#A-22121)
Az adatkezelés célja: Felhívás a jövedelemnyilatkozatban foglalt vitatott részek miatti adatszolgáltatásra

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 10. § (6)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Nyilatkozó;
- Ügy iratai

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Nyilatkozó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Felhívás
ideje; Felhívás tartalma; Ügyszám; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C105

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron
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Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális ellátások biztosítása során állami adóhatóság
megkeresése a jövedelem kiszámítása okán (#A-22122)
Az adatkezelés célja: Állami adóhatóság megkeresése a jövedelem kiszámítása okán

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 10. § (7);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ellátást igénylő;
- Írásban felhatalmazott személy

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellátást igénylő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Megkeresés ideje;
Megkeresés tartalma; Ügyszám; 
- Írásban felhatalmazott személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Megkeresés ideje; Megkeresés tartalma; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- NAV (Nemzeti Adó-és Vámhivatal) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Állami adóhatóság jövedelem kiszámítással kapcsolatos
válasza a szociális osztály részére (#A-22123)
Az adatkezelés célja: Állami adóhatóság által küldött válasz kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése. Adatok felhasználása a szociális

ellátások biztosítása során.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 10. § (7);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- NAV (Nemzeti Adó-és Vámhivatal)

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellátást igénylő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Megkeresés ideje;
Adóhatóság általi adatszolgáltatás ideje és tartalma; Ügyszám; 
- Írásban felhatalmazott személy: Név; Születési név; születési hely, idő; Anyja neve; Megkeresés ideje;
Adóhatóság általi adatszolgáltatás ideje és tartalma; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Állami adóhatóság adatszolgáltatása a szociális osztály
részére az adóval összefüggő adatról, tényről, körülményről (#A-22124)
Az adatkezelés célja: Állami adóhatóság adatszolgáltatásának kezelése a szociális ellátások biztosítása során

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 10. § (7a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- NAV (Nemzeti Adó-és Vámhivatal)

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ellátást igénylő/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Megkeresés
ideje; Adóhatóság általi adatszolgáltatás ideje és tartalma; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C130

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron
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Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Szociális szolgáltatások területi lefedettségének
megállapítása érdekében adatszolgáltatás a nyilvántartásban szereplő kérelmezőkről a Magyar Államkincstár részére (#A-22125)
Az adatkezelés célja: Szociális szolgáltatások területi lefedettségének megállapítása érdekében adatszolgáltatás a nyilvántartásban

szereplő kérelmezőkről a Magyar Államkincstár részére

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 20. § (2a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ellátást igénylő;
- Intézmény vagy szolgáltató

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellátást igénylő: Név; Taj- szám; Igényelt ellátás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- KENYSZI (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Ellátás megszűnését követő 5 év azon adatok tekintetében, amelyek nem keletkeztetnek szolgálati időt,
1993. évig III. törvény 23. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Ingyenes szociális ellátásban történő részesítés (#A-
22126)
Az adatkezelés
célja:

Ingyenes ellátásban történő részesítés érdekében döntés előkészítése, döntés meghozatala, adatok kezelése,
iktatása és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 114. § (3);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellátott

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ellátott: Név; születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Intézményi ellátás megnevezése;
Gyermek; Térítési díj fizetésére kötelezett személy hiánya; Jövedelem; Vagyon; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet A208

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Fenntartó döntése a szociális ellátásért fizetendő személyi
térítési díj csökkentéséről, illetve elengedéséről (#A-22127)
Az adatkezelés célja: Döntése a személyi térítési díj csökkentéséről, illetve elengedéséről. Döntés előkészítése, döntéshozatal, adtok

iktatása és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 115. § (3);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ellátott

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellátott: Név; születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Intézményi ellátás
megnevezése; Vagyoni és jövedelemi viszonyok; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C125

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Személyi térítési díj összegének vitatása, illetve
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elengedése vagy csökkentése iránti kérelem (#A-22128)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b);
- 1993. évi III. törvény 115. § (4) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellátott;
- Törvényes képviselő;
- Térítési díjat/egyszeri hozzájárulást megfizető személy

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Aláírás; Kérelem
beadásának ideje; Kérelem tartalma; Vitatott döntés; Törvényes képviselet ténye; képviselő neve; Ügyszám; 
- Törvényes képviselő: Név; Megadott elérhetőség; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C125

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Rendelkezés a szociális ellátásért fizetendő térítési díj
kifizetésének időpontjáról (#A-22129)
Az adatkezelés
célja:

Rendelkezés a térítési díj fizetésének időpontjáról (felülvizsgálat okán)

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi III. törvény 115. § (7);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellátott;
- Törvényes képviselő;
- Térítési díjat/egyszeri hozzájárulást megfizető személy

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Ellátás típusa;
Intézmény megnevezése; Megfizetendő összeg; Fizetés időpontja; Térítési díj megfizetésének kezdőidőpontja;
Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C125

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyek/Intézményvezető értesítése a szociális ellátásért fizetendő
térítési díj hátralékokról vagy azok törléséről (#A-22130)
Az adatkezelés célja: Intézményvezető értesítésének kezelése, iktatása és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (3);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellátott;
- Szociális szolgáltató/intézmény

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Igénybe vett ellátás; Hátralék
keletkezés ideje; Fennálló hátralék; Hátralék megfizetésének ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 30 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet C127
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Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Eljárási bírság kiszabása idézés ellenére történő távolmaradás, illetve alkalmatlan
állapotban való megjelenés okán (#A-22133)
Az adatkezelés
célja:

Eljárási bírság kiszabása idézés ellenére történő távolmaradás, illetve alkalmatlan állapotban való megjelenés okán.
Adatok kezelése, iktatása és őrzése a jogszabálynak megfelelően.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 60. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Idézett személy

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Idézett személy: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; bírság mértéke;
bírság kiszabásának oka és indoka; bírság befizetésének határideje; bírság kiszabásának napja; eljáró hatóság;
ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Rendőrség (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Zár alá vétel érdekében dolog birtokosának felszólítása (#A-22134)
Az adatkezelés
célja:

Zár alá vétel érdekében dolog birtokosának felszólítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 107. § (2), 108. § (1)-(2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Hatóság;
- ügy iratai

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Dolog birtokosa: név; születési név; születési hely, idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró hatóság; felszólítás
tartalma; felszólítás ideje; felszólítás indoka; dolog megnevezése; megtagadási ok/ kötelezhetőség vizsgálata;
ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Zár alá vételt rendőrség közreműködésével történő foganatosítása (#A-22135)
Az adatkezelés célja: Zár alá vételt rendőrség közreműködésével történő foganatosítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 107. § (2), 108. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Dolog átadására köteles személy

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Dolog átadására köteles személy: név; születési név; születési hely, idő; anyja születési neve; elérhetőség;
felszólítás ideje; intézkedés oka; intézkedés ideje; ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Zár alá vétel megszüntetése (#A-22136)
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Az adatkezelés
célja:

Zár alá vétel megszüntetése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 109. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Dolog átadására köteles személy;
- ügy iratai

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Dolog átadására köteles személy: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve;
elérhetőség; eljáró hatóság; megszűnés ideje; megszűnés oka; egyéb lényeges információ; ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Zár alá vett dolog kiadása (#A-22137)
Az adatkezelés
célja:

Zár alá vett dolog kiadása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 109. § (2), (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Dolog átadására köteles személy;
- ügy iratai

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Dolog átadására köteles személy: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség;
eljáró hatóság; dolog megnevezése; dolog kiadásának indoka; dolog kiadásának ideje; dolog kiadásának módja;
ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Dolog jogos birtoklása iránti igény (#A-22138)
Az adatkezelés
célja:

Dolog jogos birtoklása iránti igény kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 109. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Igény bejelentő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Igény bejelentő: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; aláírás;
bejelentése módja; dolog megnevezése; igény tartalma; bejelentés ideje; bizonyítás módja; ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Dolog kiadása jogos igényt bejelentő személy részére (#A-22139)
Az adatkezelés
célja:

Dolog kiadása jogos igényt bejelentő személy részére

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 109. § (3)-(4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
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bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Igény bejelentő

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Jogos igényt bejelentő személy: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség;
eljáró hatóság; dolog megnevezése; dolog kiadásának oka; dolog kiadásának ideje; dolog kiadásának módja; ügyszám;

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Zár alá vett dolog értékesítése (#A-22140)
Az adatkezelés
célja:

Zár alá vett dolog értékesítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 110. § (1)-(3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügy iratai

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Zár alá vett dolog tulajdonosa vagy birtokosa: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve;
elérhetőség; dolog megnevezése; értékesítés oka; értékesítés ideje; befolyt összeg; ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Zár alá vett dolog megsemmisítése (#A-22141)
Az adatkezelés
célja:

Zár alá vett dolog megsemmisítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 110. § (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügy iratai

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Zár alá vett dolog tulajdonosa vagy birtokosa: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve;
elérhetőség; dolog megnevezése; megsemmisítés oka; megsemmisítés ideje; megsemmisítés költsége; ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Eljárás költségeinek viselése (#A-22142)
Az adatkezelés célja: Eljárási költségek kezelése, az ezzel kapcsolatos iratok őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 125. §-126. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Eljáró hatóság;
- ügy iratai
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Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró hatóság; ügy
megnevezése; költség mértéke; ügyszám; 
- Ellenérdekű fél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró
hatóság; ügy megnevezése; költség mértéke; ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Eljárási költségek előlegezése (#A-22143)
Az adatkezelés célja: Eljárási költségek kezelése, előlegezés érdekébe adatok rögzítése és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 128. (1)-(3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügy iratai

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró hatóság; ügy
megnevezése; költség mértéke; ügyszám; 
- Ellenérdekű fél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró
hatóság; ügy megnevezése; költség mértéke; ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Eljárás költségeinek letétbe helyezése (#A-22144)
Az adatkezelés célja: Eljárás költségeinek letétbe helyezése, adatok kezelése, iktatása és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 128. (5)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügy iratai

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró hatóság; ügy
megnevezése; költség mértéke; letétbe helyezés időpontja; ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Döntés az eljárási költségek viseléséről (#A-22145)
Az adatkezelés célja: Döntés az eljárási költségek viseléséről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 129. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügy iratai

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró hatóság; ügy
megnevezése; költség mértéke; megelőlegezés ténye; költség visszatérítése; ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint
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Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Eljárás költségeinek megfizetése (#A-22146)
Az adatkezelés célja: Eljárás költségeinek megfizetése. Az eljárás során adatok rögzítése, iktatása, kezelése és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügyfél

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; eljáró hatóság; ügyszám; költség
fajtája; költség mértéke; megfizetés módja; ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Kérelem az eljárási költségek alóli mentességre (#A-22147)
Az adatkezelés célja: Eljárási költségek alóli mentességre irányuló kérelem kezelése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 130. § (3);
- 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1), 9. §;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) f)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügyfél

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; aláírás; eljáró hatóság;
ügyszám; kérelem tartalma; mentességet megalapozó tény; kérelem beérkezésének ide; 
- Közös háztartásban elő közeli hozzátartozó: név; rokonsági fok; közös háztartásban élés ténye; vagyoni helyzet;
jövedelemi helyzet; ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Teljes költségmentesség megállapítása (#A-22148)
Az adatkezelés célja: Teljes költségmentesség megállapítása érdekében az adatok rögzítése, iktatása, kezelése és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 130. § (1)-(2);
- 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1), 6. § (1)-(3), 8. §;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) f)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügyfél

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró hatóság;
ügyszám; költségmentesség mértéke; méltánylást érdemlő eset; megállapítás ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Hatóság, amelynek eljárása illeték- vagy díjfizetési kötelezettség alá esik (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Részleges költségmentesség megállapítása (#A-22149)
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Az adatkezelés célja: Részleges költségmentesség megállapítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 130. § (1)-(2);
- 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1), 7. §, 8. §;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) f)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügyfél

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró hatóság;
ügyszám; költségmentesség mértéke; méltánylást érdemlő eset; megállapítás ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Hatóság, amelynek eljárása illeték- vagy díjfizetési kötelezettség alá esik (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Bejelentés költségmentesség feltételéül szolgáló feltételek megváltozásáról (#A-
22150)
Az adatkezelés célja: Bejelentés kezelése költségmentesség feltételéül szolgáló feltételek megváltozásáról. Bejelentés vizsgálata,

iktatása, megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. § (1);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) f)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügyfél

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró hatóság;
ügyszám; aláírás; bejelentés tartalma; bejelentés ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Költségmentesség módosítása, illetve visszavonása (#A-22151)
Az adatkezelés
célja:

Költségmentesség módosítása vagy visszavonása. Az eljárás során döntés előkészítése, döntésmeghozatala, adatok
rögzítése, kezelése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 130. § (4);
- 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (2);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) f)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügyfél

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró hatóság; ügyszám;
megváltozott körülmények; visszavonás oka; visszavonás ideje; módosítás oka; módosítás ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Hatóság, amelynek eljárása illeték- vagy díjfizetési kötelezettség alá esik (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Költségmentességet engedélyező végzés módosításával vagy visszavonásával
egyidejűleg hozott döntés az eljárási költség előlegezéséről és viseléséről (#A-22152)
Az adatkezelés
célja:

Költségmentességet engedélyező végzés módosításával vagy visszavonásával egyidejűleg döntés hozatal az eljárási
költség előlegezéséről és viseléséről. Döntés előkészítése, döntéshozatal, adatok kezelése, iktatása és őrzése.

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 151/187



Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. § (2)-(3);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) f)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügyfél

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró hatóság; ügyszám;
végzés módosításának vagy visszavonásának oka és ideje; döntés tartalma; döntés ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Igazolási kérelem előterjesztése költségek viselésével kapcsolatban (#A-22153)
Az adatkezelés célja: Igazolási kérelem kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. § (4);
- Különleges adatok eseetén GDPR 9. cikk (2) f)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügyfél

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ügyfél: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; eljáró hatóság;
ügyszám; igazolási kérelem tartalma; igazolási kérelem beérkezésének ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Végrehajtás elrendelése (#A-22154)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás elrendelése, eljárás során adatok rögzítése, iktatása, kezelése és őrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 133. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Ellenérdekű fél;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Név; Elérhetőség; Ügyszám; Végrehajtás elrendelésének ideje; 
- Ellenérdekű fél: Név; Elérhetőség; Ügyszám; Végrehajtás elrendelésének indoka; Végrehajtás
elrendelésének ideje; 
- Egyéb érintett: Név; Elérhetőség; Ügyszám; Végrehajtás elrendelésének ideje; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Teljesítési határidő utolsó napjától számított három év vagy maximum hat év, 2016. évi CL. törvény
138. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Kérelem a végrehajtási eljárás megindítására (#A-22155)
Az adatkezelés célja: Végrehajtási eljárás megindítására irányuló kérelem kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 133. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)
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A kezelt adatok forrása: - Kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Név; lakcím; Ügyszám; Kérelem beérkezésének ideje; Kérelem tartalma; Aláírás; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Teljesítési határidő utolsó napjától számított három év vagy maximum hat év, 2016. évi CL. törvény
138. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Végrehajtás foganatosítása (#A-22156)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás foganatosítása. Eljárás során az adatok rögzítése, iktatása, kezelése és őrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 134. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügy iratai

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellenérdekű fél: Végrehajtás során megismert adatok; ügyszám; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Teljesítési határidő utolsó napjától számított három év vagy maximum hat év, 2016. évi CL. törvény
138. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Végrehajtás felfüggesztése (#A-22157)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás felfüggesztése. Eljárás során adatok rögzítése, iktatása, kezelése és őrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 136. § (1)-(3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügy iratai

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Név; Elérhetőség; Ügyszám; Végrehajtás elrendelésének ideje; Végrehajtás
felfüggesztésének ideje és oka; 
- Ellenérdekű fél: Név; Elérhetőség; Ügyszám; Végrehajtás elrendelésének ideje; Végrehajtás
felfüggesztésének ideje és oka; 
- Egyéb érintett: Név; Elérhetőség; Ügyszám; Végrehajtás elrendelésének ideje; Végrehajtás
felfüggesztésének ideje és oka; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Teljesítési határidő utolsó napjától számított három év vagy maximum hat év, 2016. évi CL. törvény
138. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Kérelem a végrehajtás felfüggesztésére (#A-22158)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelem kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 136. § (4);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) f)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ellenérdekű fél

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ellenérdekű fél: Név; Lakcím; Kérelem beérkezésének ideje; Kérelem tartalma; Felfüggesztést igazoló
méltányolható körülmény; Aláírás; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Teljesítési határidő utolsó napjától számított három év vagy maximum hat év, 2016. évi CL. törvény
138. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron
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Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Végrehajtás megszüntetése (#A-22159)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás megszüntetése. Eljárás során adatok rögzítése, iktatása, kezelése és őrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 137. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező;
- Ellenérdekű fél;
- Egyéb érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Név; Elérhetőség; Ügyszám; Végrehajtás elrendelésének ideje; Végrehajtás
megszüntetésének ideje és oka; 
- Ellenérdekű fél: Név; Elérhetőség; Ügyszám; Végrehajtás elrendelésének ideje; Végrehajtás
megszüntetésének ideje és oka; 
- Egyéb érintett: Név; Elérhetőség; Ügyszám; Végrehajtás elrendelésének ideje; Végrehajtás
megszüntetésének ideje és oka; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Teljesítési határidő utolsó napjától számított három év vagy maximum hat év, 2016. évi CL. törvény
138. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Kérelem a végrehajtás megszüntetésére (#A-22160)
Az adatkezelés célja: Végrehajtás megszüntetésére irányuló kérelem kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CL. törvény 137. § (1) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: Név; Lakcím; Kérelem beérkezésének ideje; Kérelem tartalma; Aláírás; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Teljesítési határidő utolsó napjától számított három év vagy maximum hat év, 2016. évi CL. törvény
138. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Illeték mértékének megállapítása (#A-22161)
Az adatkezelés célja: Illeték mértékének megállapítása. Eljárás során adatok vizsgálata, kezelése, iktatása és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi XCIII. törvény 29. §, 30. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügy iratai;
- kötelezett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kötelezett: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja neve; eljárás megnevezése; eljárás tárgyának
értéke; illeték alapja; eljáró hatóság; kiszabás ideje; illeték mértéke; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kötelezettség keletkezési évnek az utolsó napjától számított öt év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Eljárás tárgyának, illetve az eljárás tárgya értékének megváltozása esetén illeték
különbözetének megállapítása (#A-22162)
Az adatkezelés célja: Eljárás tárgyának, illetve az eljárás tárgya értékének megváltozása esetén illeték különbözetének megállapítása.

Eljárás során adatok vizsgálata, kezelése, iktatása és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi XCIII. törvény 29. §, 30. § (2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)
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A kezelt adatok
forrása:

- Ügy iratai;
- kötelezett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kötelezett: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja neve; eljárás megnevezése; ügyszám; eljárás
tárgyának értéke; megállapítás ideje; különbözet mértéke; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kötelezettség keletkezési évnek az utolsó napjától számított öt év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítésére hozott végzés (#A-22163)
Az adatkezelés célja: Végzés hozatal jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítésére. Döntés előkészítése, döntéshozatal, adatok

iktatása és őrzése, valamint az érintettek döntésről történő értesítsése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi XCIII. törvény 32. § (2)-(3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügy iratai;
- kötelezett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kötelezett: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja neve; elérhetőség; eljárás megnevezése;
ügyszám; visszatérítés oka; visszatérítés ideje; végzés tartalma; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Illetékes adóhatóság (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Kötelezettség keletkezési évnek az utolsó napjától számított öt év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Illeték mentesség megállapítása (#A-22164)
Az adatkezelés célja: Illeték mentesség megállapítása. Az eljárás során adatok rögzítése, kezelése, iktatása és megőrzése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi XCIII. törvény 33. §;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) f)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügy iratai;
- kötelezett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kötelezett: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja neve; elérhetőség; eljáró hatóság; eljárás
megnevezése; ügyszám; mentesség alapja; megállapítás ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kötelezettség keletkezési évnek az utolsó napjától számított öt év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Illeték megfizetése (#A-22165)
Az adatkezelés
célja:

Befizetett illetékek kezelése. Az eljárás során adatok rögzítése, kezelése, iktatása és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi XCIII. törvény 73. § (1), (4), (6)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Kötelezett;
- elektronikus rendszer;
- bankszámlát vezető bank

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Kötelezett: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja neve; elérhetőség; eljáró hatóság; ügyszám; eljárás
megnevezése; illeték összege; befizetés módja; befizetés ideje; átutalási közleményben megadott adatok; illeték fizetésim
kötelezettség keletkezésének napja; szakhatósági eljárásért fizetett illeték; 
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Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár által vezetett illeték-bevételi számla (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Kötelezettség keletkezési évnek az utolsó napjától számított öt év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Illeték megfizetésének ellenőrzése (#A-22166)
Az adatkezelés célja: Illeték megfizetésének ellenőrzése. Eljárás során adatok vizsgálata, rögzítése, kezelése és őrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kötelezett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kötelezett: név; ügyszám; fizetési kötelezettség keletkezési ideje; befizetés ideje; befizetett összeg;
hiány; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Kötelezettség kelektezését követő 5 év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Hiányzó illeték összegének határozattal történő közlése (#A-22167)
Az adatkezelés célja: Hiányzó illeték összegének határozattal történő közlése. Döntés előkészítése, döntéshozatal, döntés közlése. Az

eljárás során az adatok rögzítése, iktatása, kezelése és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (5)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kötelezett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kötelezett: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; ügyszám; eljáró
hatóság; határozat tartalma; határozat közlésének ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kötelezettség keletkezését követő 5 év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Átutalással történő illeték fizetés tényének ellenőrzése (#A-22168)
Az adatkezelés célja: Átutalással történő illeték fizetés tényének ellenőrzése. Adatok vizsgálata, kezelése és őrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 6/A. § (8)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kincstártól kapott illetékbevételi számlakivonat;
- Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kötelezett: név; ügyszám; illeték befizetésének ideje; befizetett összeg; befizetés elmulasztásának ténye; 

Adattovábbítás címzettjei: - Bíróság (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - Ellenőrzés és továbbítás időtartamáig

Adattárolás módja: elektronikusan

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Felhívás illeték megfizetésére (#A-22169)
Az adatkezelés célja: Felhívás illeték megfizetésére. Eljárás során az adatok vizsgálata, kezelése, iktatás és őrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
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cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kötelezett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kötelezett: név; illeték mértéke; ügyszám; eljáró hatóság; illeték meg nem fizetésének következményei;

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Kötelezettség keletkezésétől számított 5 év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Fizetési meghagyás (#A-22170)
Az adatkezelés célja: Fizetési meghagyás megindítása érdekében adatok kezelése, vizsgálata és őrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi XCIII. törvény 78. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kötelezett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kötelezett: név; illeték mértéke; ügyszám; illeték meg nem fizetésének ténye; illeték megállapításának
alapja; adatok köre: alapja; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Kötelezettség keletkezésétől számított 5 év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Megfizetett illeték visszafizetésére irányuló kérelem (#A-22171)
Az adatkezelés célja: Megfizetett illeték visszafizetésére irányuló kérelem kezelése, vizsgálata, iktatása és őrzése. Ügyfél és ügy

azonosítása és összekapcsolása.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi XCIII. törvény 79. § (2) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kötelezett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kötelezett: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja neve; elérhetőség; aláírás; eljáró hatóság;
ügyszám; kérelem tartalma; illeték összege; kérelem beérkezésének ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kötelezettség keletkezésétől számított 5 év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Illeték törlése és visszatérítése (#A-22172)
Az adatkezelés célja: Illeték törlése és visszatérítése. Eljárás során az adatok vizsgálata, kezelése, iktatása.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi XCIII. törvény 79. § (4), 80. § (1)-(2)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kötelezett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kötelezett: név; eljáró hatóság; ügyszám; kérelemre vagy hivatalból történő eljárás; törlés ideje;
visszafizetés ideje; visszafizetés módja; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Kötelezettség keletkezésétől számított 5 év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Mulasztási bírság kiszabása illeték fizetési kötelezettség elmulasztása okán (#A-
22173)
Az adatkezelés Mulasztási bírság kiszabása. Döntés előkészítése, döntéshozatal, valamint a döntés közlése. Eljárás során az adatok
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célja: kezelése, vizsgálata, rögzítése, iktatása és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi XCIII. törvény 82. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kötelezett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Kötelezett: név; eljáró hatóság; ügyszám; illeték mértéke; hiányos teljesítés ténye; késedelmes teljesítés ténye;
kedvezmény vagy mentesség jogosulatlan igénybevétele; bírság kiszabásának ideje; bírság mértéke; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kötelezettség keletkezésétől számított 5 év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Lelet készítése illeték megfizetésének elmulasztása okán (#A-22174)
Az adatkezelés célja: Lelet készítése. Eljárás során adatok rögzítése, kezelése, iktatása és megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1990. évi XCIII. törvény 83. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kötelezett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kötelezett: név; eljáró hatóság; ügyszám; illeték mértéke; megfizetés módja; megfizetés mértéke; megfizetés
ideje; bejelentési kötelezettség nem teljesítése; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Nemzeti Adó és Vámhivatal (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Kötelezettség keletkezésétől számított 5 év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Mulasztási bírság és illeték megfizetésének végrehajtása iránti intézkedés (#A-22175)
Az adatkezelés
célja:

Mulasztási bírság és illeték megfizetésének végrehajtása iránti intézkedés. Eljárás során az adatok vizsgálata,
rögzítése, kezelése, iktatása és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (4)-(5)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Kötelezett;
- bankszámlát vezető bank;
- elektronikus rendszer

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Kötelezett: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; elérhetőség; ügyszám; meg nem
fizetett illeték; meg nem fizetett mulasztási bírság; határozat közlésének ideje; végrehajtás megindításának ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kötelezettség keletkezésétől számított 5 év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Túlfizetés megállapítása (#A-22176)
Az adatkezelés célja: Túlfizetés megállapítása. Adatok vizsgálata, döntéshozatal, adatok iktatása és őrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 7. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Eljáró hatóság

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 158/187



Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kötelezett: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja születési neve; ügyszám; túlfizetés
mértéke; megállapítás ideje; 

Adattovábbítás címzettjei: - Nemzeti Adó és Vámhivatal (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - Kötelezettség keletkezésétől számított 5 év, 2017. évi CL. törvény 202. § (1)

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) (#A-22177)
Az adatkezelés
célja:

Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) alkalmazása. Rendszer használata során adatok vizsgálata,
rögzítése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 100. §-103. §- Közérdekű vagy
közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ügyfél

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Ügyfél: azonosító adat; fizetés módja; fizetés ideje; kifizetendő összeg; eljáró szerv; kifizetés jogcíme; fizetési ügy
azonosító; megadott fizetési adatok; érvényesség ideje; elszámoláshoz szükséges egyéb adat; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- EFER (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Átutalással történő fizetésről kiállított igazolás az elektronikus ügyintézés folyamán
(#A-22178)
Az adatkezelés célja: Igazolás kiállítása átutalással történő fizetésről. Eljárás során adatok rögzítése, iktatása és megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 105. § (1), (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - EFER

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: fizetett összeg; fizetés jóváhagyásának időpontja; fizetési ügyazonosító; teljesítés elindításának
ténye; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetés esetén kiállított igazolás az
elektronikus ügyintézés során (#A-22179)
Az adatkezelés célja: Igazolás kiállítása POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetés esetén

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 105. § (1), (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Pénzforgalmi szolgáltató

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: fizetett összeg; fizetés jóváhagyásának időpontja; fizetési ügyazonosító; teljesítés elindításának
ténye; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/EFER-ben szereplő adatokkal kapcsolatos hiba jelzés kezelése (#A-22180)
Az adatkezelés célja: EFER-ben szereplő adatokkal kapcsolatos hiba jelzés kezelése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
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- 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 106. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - EFER

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: fizetett összeg; fizetés jóváhagyásának időpontja; fizetési ügyazonosító; teljesítés elindításának
ténye; eltérő adatok; 

Adattovábbítás címzettjei: - EFER (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Elektronikus ügyintézést biztosító szerv által közzétett bankszámlaszámra történő
fizetési kötelezettség teljesítése, teljesítésének ellenőrzése (#A-22181)
Az adatkezelés célja: Elektronikus ügyintézést biztosító szerv által közzétett bankszámlaszámra történő fizetési kötelezettség

teljesítése, teljesítésének ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 111. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Ügyfél;
- EFER

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Ügyfél: azonosító adat; bankszámlát vezető bank; bankszámlaszám; utalás jogcíme; utalt összeg; utalás
ideje; visszautalás oka; visszautalás ideje; 

Adattovábbítás címzettjei: - EFER (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Az adott ügyre irányadó megőrzési idő szerint

Adattárolás módja: elektronikusan

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Eljárási költségek/Házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetett díj (#A-22183)
Az adatkezelés célja: A házasulandó felek és az általuk kért szolgáltatás azonosítása. Díjfizetés ellenőrzése, adatok rögíztése,

kezelése és megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 19. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Házasulandó felek

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Házasulandó felek: Név; Lakcím; Összeg; Házasságkötés leendő dátuma, időpontja; Bankszámlaszám;

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U607

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Köztisztviselői foglalkoztatásnál Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (#A-22188)
Az adatkezelés
célja:

Adatkezelés és adattovábbítás a személyi juttatások számfejtése, kifizetése, ellenőrzése céljából a központosított
illetmény bérszámfejtés rendszerében

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2011. évi CXCV. törvény 106/A. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Munkavállaló

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: személyazonosító adatok; állampolgárság; nem; lakcím; TAJ szám; adóazonosító jel; fizetési
számlaszám; munkabér; illetmény; tiszteletdíj; költségtérítés; egyéb pénzbeli juttatás; mindezek után fizetendő
adók/járulékok/ezekből behajtandó követelések mértéke; iskolai/egyéb végzettség; fennálló/korábbi munkahely
megnevezése; jogviszony jellege/beosztása/besorolása/munkaköre; jogviszony kezdete/befejezése/időpontja; 
- Házastárs/élettárs: természetes személyazonosító adatok; lakcím; TAJ szám; adóazonosító jel;
munkabér/illetmény/tiszteletdíj/költségtérítés/egyéb pénzbeli jutatás után fizetendő adókhoz/járulékokhoz kapcsolódó
kedvezményekhez szükséges személyes adatok; 
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- Eltartott gyermek: természetes személyazonosító adatok; lakcím; TAJ szám; adóazonosító jel;
munkabér/illetmény/tiszteletdíj/költségtérítés/egyéb pénzbeli juttatás után fizetendő adókhoz/járulékokhoz kapcsolódó
kedvezményekhez szükséges személyes adatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- A jogviszony megszűnésétől 50 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U504

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Köztisztviselői foglalkoztatásnál adóelőleg-nyilatkozat (#A-
22189)
Az adatkezelés
célja:

Munkavállaló által tett adóelőleg-nyilatkozat kezelése, nyilvántartása, továbbítása

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 48. § (1-3), 29/B. § (2), 29/C. § (6), 29/D. § (6);
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/B. § b);
- Különleges adatok kezelése esetén: GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Közszolgálati tisztviselő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Közszolgálati tisztviselő: név; adóazonosító jel; nyilatkozat adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó
költségről/költséghányadról; nyilatkozat első házasok kedvezményének érvényesítéséről; nyilatkozat családi
kedvezmény érvényesítéséről/közös érvényesítéséről; súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás
alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról/ végleges fogyatékos
állapotról; nyilatkozat váradósság tényéről; várandósság tényéről kiadott orvosi igazolás; nyilatkozat négy vagy több
gyermek neveléséről; aláírás; 
- Családi kedvezmény egyéb jogosultja: név; adóazonosító jel; adóelőleget megállapító munkáltatójának/rendszeres
bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma; 
- Első házasok kedvezményének érvényesítésére jogosult házastárs: név; adóazonosító jel; kifizetőnél érvényesítendő
kedvezmény összege; adóelőleget megállapító munkáltatójának/rendszeres bevételt juttató kifizetőjének neve/adószáma;
- Kedvezményezett eltartott: név; adóazonosító jel; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA) (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Új nyilatkozat megtételéig, 1995. évi CXVII. törvény 48. § (1)

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Köztisztviselői foglalkoztatásnál levont adóelőlegről kiállított
igazolás (#A-22190)
Az adatkezelés
célja:

Kötelező igazolás kiállítása és kiadása levont adóelőlegről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 46. § (5-6)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA)

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Közszolgálati tisztviselő: személyazonosító adatok; adóazonosító jel; általa kifizetett bevételt terhelő adóelőleg;
adóelőleg alapja; figyelembe vett családi kedvezmény; első házasok kedvezménye; érvényesített adókedvezmény; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U505

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron
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Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyek/Köztisztviselői foglalkoztatásnál levont járulék összegéről
kiállított igazolás (#A-22191)
Az adatkezelés
célja:

Igazolás kiállítása, kiadása levont járulékok összegéről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1995. évi CXVII. törvény 46. § (5-6)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Magyar Államkincstár (MÁK) - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazás (KIRA)

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Közszolgálati tisztviselő: személyazonosító adatok; adóazonosító jel; általa kifizetett bevételt terhelő adóelőleg;
adóelőleg alapja; figyelembe vett családi kedvezmény; első házasok kedvezménye; érvényesített adókedvezmény; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U505

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Kérelem nyomtatvány intézményi gyermekétkeztetés biztosítására (#A-22192)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem nyomtatvány kezelése intézményi gyermekétkeztetés biztosítására, kérelem teljesítésének előkészítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) a-f)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Igénylő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Igénylő: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; lakó-
és tartózkodási helye; anyja születési családi és utóneve; neme; állampolgársága; dátum; aláírás; 
- Gyermek: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő;
anyja születési családi és utóneve; neme; lakó- és tartózkodási helye; állampolgársága; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Intézményi gyermekétkeztetés biztosítása (#A-22193)
Az adatkezelés
célja:

Intézményi gyermekétkeztetés biztosítása, döntés készítése, közlése, értesítés küldése döntés véglegessé válásáról,
értesítés küldése ellátásban részesülő ellátására való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények/körülmények
megváltozásáról

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a), 21. § (1) a-f), 21/A. § (3), (6);
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Igénylő: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja
születési családi és utóneve; neme; állampolgársága; lakó- és tartózkodási helye; 
- Gyermek: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja
születési családi és utóneve; neme; lakó- és tartózkodási helye; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Feladatkörében érintett más szervezet vagy személy (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208
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Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Kérelem nyomtatvány ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
igényléséhez (#A-22194)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem nyomtatvány kezelése ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igényléséhez, kérelem
teljesítésének előkészítése, vizsgálata

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1);
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 17. § (2) b) 8. melléklet, 18. § (4), (5);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Igénylő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Igénylő: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja neve; lakcím; nyilatkozat nevelői státuszról (szülő/más
törvényes képviselő/gondviselő); nyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tényéről/jogosultság kezdetéről;
nyilatkozat tartósan beteg/fogyatékos státusztól; nyilatkozat tartósan beteg/fogyatékos gyermek neveléséről; nyilatkozat
három vagy több gyermek neveléséről; nyilatkozat nevelésbe vételről; nyilatkozat egy főre jutó jövedelméről;
kérelmezett étkezés megnevezése; diétás étrend kérelmezése/oka; büntetőjogi nyilatkozat az adatok valódiságáról;
dátum; aláírás; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolata;
magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata/tartós betegség esetén szakorvos igazolás;
fogyatékosság esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 
- Jogosult gyermek: név; születési hely; születési idő; anyja neve; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Kérelem nyomtatvány ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
igényléséhez bölcsőde, mini bölcsőde, óvodai nevelésben részesülő gyermek számára (#A-22195)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem nyomtatvány kezelése ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igényléséhez bölcsőde,
mini bölcsőde, óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, kérelem teljesítésének előkészítése, vizsgálata

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) a);
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 17. § (2) a) 6. melléklet, 18. § (4), (5);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Igénylő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Igénylő: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja neve; lakcím; nyilatkozat nevelői státuszról (szülő/más
törvényes képviselő/gondviselő); nyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tényéről/jogosultság kezdetéről;
nyilatkozat tartósan beteg/fogyatékos státusztól; nyilatkozat tartósan beteg/fogyatékos gyermek neveléséről; nyilatkozat
három vagy több gyermek neveléséről; nyilatkozat nevelésbe vételről; nyilatkozat egy főre jutó jövedelméről;
kérelmezett étkezés megnevezése; diétás étrend kérelmezése/oka; büntetőjogi nyilatkozat az adatok valódiságáról;
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolata; magasabb összegű
családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata/tartós betegség esetén szakorvos igazolás; fogyatékosság esetén
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; dátum; aláírás; 
- Jogosult gyermek: név; születési hely; születési idő; anyja neve; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosítása (#A-

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 163/187



22196)
Az adatkezelés
célja:

Döntés készítése, közlése ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításáról, értesítés küldése
döntés véglegessé válásáról, értesítés küldése ellátásban részesülő ellátására való jogosultság feltételeit érintő lényeges
tények/körülmények megváltozásáról

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a), 21/A. § (3), (6), 21/B. § (1);
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/B. § (3), (8);
- 2016. évi CL. törvény 81. § (1);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Igénylő: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja
születési családi és utóneve; neme; állampolgársága; bevándorolt/letelepedett/oltalmazott/menekült jogállása; lakó- és
tartózkodási helye; személyes joga; ügy azonosításához szükséges egyéb személyes adat; hatóság döntése; jogorvoslat
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás; felmerült eljárási költség; megállapított tényállás/bizonyíték; szakhatósági
állásfoglalás indokolása; mérlegelés/döntés indoka; indoklás; 
- Jogosult gyermek: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő;
anyja születési családi és utóneve; neme; állampolgársága; bevándorolt/letelepedett/oltalmazott/menekült jogállása; lakó-
és tartózkodási helye; személyes joga; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Feladatkörében érintett más szervezet vagy személy (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Gyermekétkeztetés lemondása betegség vagy más ok miatt (#A-22197)
Az adatkezelés
célja:

Ellátást nyújtó intézmény, Szülő vagy más törvényes képviselő/bejelentő által tett bejelentés kezelése,
gyermekétkeztetés lemondása betegség vagy más ok miatt

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13. § (1);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellátást nyújtó intézmény;
- Szülő vagy más törvényes képviselő/bejelentő

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Szülő vagy más törvényes képviselő/bejelentő: név; távolmaradás ténye/várható időtartama; távolmaradásra okot
adó körülmény várható megszűnése; újbóli igénybevétel tervezett időpontja; dátum; aláírás vagy szóbeli közlés;
igazolás; 
- Gyermek: név; távolmaradásának ténye/oka; egészségével összefüggő adat; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Intézményi gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása (#A-22198)
Az adatkezelés
célja:

Ellátást nyújtó intézmény által készített és megküldött Intézményi gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása
során keletkezett iratok kezelése, az ellátás és igénybevétel jogszerűségének ellenőrzése és a finanszírozás teljesítése
miatt

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13. § (5) 4. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Ellátást nyújtó intézmény

Az érintettek és a
kezelt adatok

- Igénybevevő: név; év; hónap; havi étkezési napok; előre befizetett napok; napi térítési díj; havi előleg; előző
havi/tárgy havi túlfizetés/hátralék; megjegyzés; 

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 164/187



köre:

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Kérelem nyomtatvány szünidei gyermekétkeztetés biztosítására (#A-22199)
Az adatkezelés célja: Kérelem nyomtatvány kezelése szünidei gyermekétkeztetés biztosítására, kérelem teljesítésének vizsgálata,

előkészítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) g), 21/C. §;
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. melléklet;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Szülő/más törvényes képviselő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Szülő/más törvényes képviselő: név; születési név; születési hely/idő; anyja neve; lakcím; kérelem diétás étrend
biztosítására/indoklás; egészségi állapot megnevezése; dátum; aláírás; 
- Gyermek: név; születési hely/idő; anyja neve; diétás étrendre vonatkozó adat/oka; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása (#A-22200)
Az adatkezelés célja: Döntés készítése, közlése szünidei gyermekétkeztetés biztosítására, értesítés küldése döntés véglegesség

válásáról

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a), 21. § (1) g), 21/C. §;
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (1), (3);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Nyilvántartás

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Igénylő: név; születési név; születési hely/idő; anyja neve; lakcím; diétás étrendre vonatkozó adat; 
- Jogosult gyermek: név; születési hely/idő; anyja neve; diétás étrendre vonatkozó adat; 

Adattovábbítás címzettjei: - Feladatkörében érintett más szervezet vagy személy (rendszeresen)

Az adattárolás időtartama: - 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása (#A-22201)
Az adatkezelés
célja:

Szünidei étkeztetést biztosító által készített és megküldött, szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének
dokumentálása során keletkezett iratok kezelése, az ellátás és igénybevétel jogszerűségének ellenőrzése és a
finanszírozás teljesítése miatt

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13. § (5) 4. melléklet- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Szünidei étkeztetést biztosító

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Igénybevevő: név; év; hónap; havi étkezési napok; előre befizetett napok; napi térítési díj; havi előleg; előző
havi/tárgy havi túlfizetés/hátralék; megjegyzés; 

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 165/187



Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Tájékoztatás hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szünidei
étkeztetés biztosításának feltételéről (#A-22202)
Az adatkezelés
célja:

Tájékoztatás készítése, küldése hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szünidei étkeztetés
biztosításának feltételéről, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat értesítése a tájékoztatás megtételéről

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/B. § (1), (3) 7. melléklet nyilatkozata;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Szülő vagy más törvényes képviselő/igénylő;
- Nyilvántartás

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Szülő vagy más törvényes képviselő/igénylő: név; születési név; születési hely/idő; anyja neve; lakcím; kérelem
diétás étrend biztosítására/indoklás; egészségi állapot megnevezése; dátum; aláírás; 
- Jogosult gyermek: név; születési hely/idő; anyja neve; diétás étrendre vonatkozó adat/oka; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Kérelem nyomtatvány ingyenes vagy kedvezményes szünidei gyermekétkeztetés
igényléséhez (#A-22203)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem nyomtatvány kezelése ingyenes vagy kedvezményes szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez, kérelem
vizsgálata, teljesítés előkészítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (2), 151. § (4a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Igénylő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Igénylő: név; születési név; születési hely; születési idő; anyja neve; lakcím; nyilatkozat nevelői státuszról (szülő/más
törvényes képviselő/gondviselő); nyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tényéről/jogosultság kezdetéről;
nyilatkozat tartósan beteg/fogyatékos státusztól; nyilatkozat tartósan beteg/fogyatékos gyermek neveléséről; nyilatkozat
három vagy több gyermek neveléséről; nyilatkozat nevelésbe vételről; nyilatkozat egy főre jutó jövedelméről;
kérelmezett étkezés megnevezése; diétás étrend kérelmezése/oka; büntetőjogi nyilatkozat az adatok valódiságáról;
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolata; magasabb összegű
családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata/tartós betegség esetén szakorvos igazolás; fogyatékosság esetén
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; dátum; aláírás; 
- Jogosult gyermek: név; születési hely; születési idő; anyja neve; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Ingyenes vagy kedvezményes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása (#A-22204)
Az adatkezelés
célja:

Döntés készítése, közlése ingyenes vagy kedvezményes szünidei gyermekétkeztetés biztosítására, értesítés küldése
döntés véglegessé válásáról

Az adatkezelés - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
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jogalapja: - 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) a-b), 151. § (9);
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/B. § (3), (8);
- 2016. évi CL. törvény 81. § (1);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Igénylő: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja
születési családi és utóneve; neme; állampolgársága; bevándorolt/letelepedett/oltalmazott/menekült jogállása; lakó- és
tartózkodási helye; személyes joga; ügy azonosításához szükséges egyéb személyes adat; hatóság döntése; jogorvoslat
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás; felmerült eljárási költség; megállapított tényállás/bizonyíték; szakhatósági
állásfoglalás indokolása; mérlegelés/döntés indoka; indoklás; 
- Jogosult gyermek: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő;
anyja születési családi és utóneve; neme; állampolgársága; bevándorolt/letelepedett/oltalmazott/menekült jogállása; lakó-
és tartózkodási helye; személyes joga; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Értesítés szünidei gyermekétkeztetés igény elutasításáról, jogosultság hiánya miatt
(#A-22205)
Az adatkezelés
célja:

Döntés készítése, közlése szünidei gyermekétkeztetés igény elutasításáról, jogosultság hiánya miatt, értesítés küldése
döntés véglegessé válásáról

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/B. § (9);
- 2016. évi CL. törvény 81. § (1);
- Különleges adatok esetn GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Nyilvántartás

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Igénylő: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja
születési családi és utóneve; neme; állampolgársága; bevándorolt/letelepedett/oltalmazott/menekült jogállása; lakó- és
tartózkodási helye; személyes joga; ügy azonosításához szükséges egyéb személyes adat; hatóság döntése; jogorvoslat
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás; felmerült eljárási költség; megállapított tényállás/bizonyíték; szakhatósági
állásfoglalás indokolása; mérlegelés/döntés indoka; indoklás; 
- Jogosult gyermek: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő;
anyja születési családi és utóneve; neme; állampolgársága; bevándorolt/letelepedett/oltalmazott/menekült jogállása; lakó-
és tartózkodási helye; személyes joga; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Feladatkörében érintett más szervezet vagy személy (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet A208

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Jelentkezési nyomtatvány szünidei szabadidős programra - nyári tábor (#A-22206)
Az adatkezelés célja: Igénylő által benyújtott jelentkezés kezelése szünidei szabadidős programra - nyári tábor, jogosultság vizsgálata,

kérelem teljesítésének előkészítése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (5);
- 12/1991. (V.18.) NM rendelet 4. § (1-2) 2. melléklet;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Igénylő

Az érintettek és a - Igénylő: nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve; aláírása; lakcím; telefonos elérhetőség; nyilatkozat
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kezelt adatok köre: kiállításának dátuma; nyilatkozat a gyermeket érintő egészségügyi adatokról; 
- Gyermek: név; születési dátum; lakcím; anyja neve; egészségügyi adatok; igazolás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet C103

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Szünidei szabadidős program biztosítása - nyári tábor (#A-22207)
Az adatkezelés célja: Döntés készítése, közlése szünidei szabadidős program biztosítására - nyári tábor

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (5);
- 12/1991. (V.18.) NM rendelet 4. § (1-2) 2. melléklet;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Nyilvántartás;
- Igazolást kiállító gyermekorvos

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Igénylő: törvényes képviselő neve; lakcím; elérhetőség; 
- Gyermek: név; születési dátum; lakcím; anyja neve; egészségügyi adatok; igazolás; TAJ szám; 

Adattovábbítás címzettjei: nincs

Az adattárolás időtartama: - 2 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet C103

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Gyermekétkeztetés/Hozzájárulás igénylése, közigazgatási területen kívülről érkező gyermek, tanuló
lakóhelye szerinti önkormányzatától, intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítására (#A-22208)
Az adatkezelés
célja:

Önkormányzat által készített hozzájárulási igény kezelése, továbbítása, közigazgatási területen kívülről érkező gyermek,
tanuló lakóhelye szerinti önkormányzatától, intézményi és/vagy szünidei gyermekétkeztetés biztosítására, támogatására

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Étkezést biztosító Intézmény;
- Nyilvántartás

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Érintett: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja
születési családi és utóneve; neme; állampolgársága; bevándorolt/letelepedett/oltalmazott/menekült jogállása; lakó- és
tartózkodási helye; személyes joga; 
- Gyermek: személyazonosító adatok; családi és utónév; születési családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja
születési családi és utóneve; neme; állampolgársága; bevándorolt/letelepedett/oltalmazott/menekült jogállása; lakó- és
tartózkodási helye; személyes joga; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Érintett lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- 2 év, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet C103

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Önkormányzati bérlemény lakbérének írásbeli közlése (#A-22211)
Az adatkezelés
célja:

Lakbér összegének írásbeli közlése tájékoztatási céllal

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 6. §;
- Gyömrő Város Önkormányzatának6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt - Bérlő
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adatok forrása:

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Bérleti díj összege;
Díjfizetés módja; Díjfizetési ideje; Bérlemény megnevezése; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Kézbesítési vélelem beálltáig

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Bérlő által igazolt önkormányzati bérleményhez kapcsolódó költségek kezelése (#A-
22212)
Az adatkezelés
célja:

Bérlő által igazolt költségek kezelése. Bérlő által benyújtott igazolások vizsgálata, kezelése, iktatása és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 11. § (2), (4) b);
- Gyömrő Város Önkormányzatának6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Bérlemény megnevezése; Költségek
mértéke; Igazolás módja; Igazolás ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U629

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Bérlő önkormányzati bérleményhez kapcsolódó igazolt költségeinek megtérítése (#A-
22213)
Az adatkezelés
célja:

Bérlő igazolt költségeinek megtérítése. Eljárás során döntéshozatal, adatok iktatása, kezelése és őrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 11. § (2);
- Gyömrő Város Önkormányzatának6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Bérlemény megnevezése; Költségek
mértéke; Megtérítés ideje; Megtérítés módja; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U629

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Lakbér fizetésének ellenőrzése, Befizetett lakbér kezelése (#A-22214)
Az adatkezelés
célja:

Lakbér fizetésének ellenőrzése, Befizetett lakbér kezelése. Eljárás során adatok vizsgálata rögzítése, kezelése és őrzése.
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Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 12. § (1);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Bérlemény megnevezése; Fizetés időpontja; Befizetett összeg; Fizetés módja; Bankszámlaszám; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Tartozás esetén 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I105;
- Számlák és bizonylatok esetében 8 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U607

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Önkormányzati lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek
karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselése (#A-22215)
Az adatkezelés
célja:

Lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok
pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselése. Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 13. § (1)-(2);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Bérlemény megnevezése; Költségek; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Számlák és bizonylatok esetében 8 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U607;
- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U629

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Önkormányzati lakás bérlőjének vagy a vele együttlakó személyek magatartása miatti
kár megtérítésének követelése (#A-22216)
Az adatkezelés
célja:

Bérlő vagy a vele együttlakó személyek magatartása miatti kár megtérítésének követelése. Eljárás során az adatok
vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 13. § (3);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Bérlemény megnevezése; Kár jellege;
Kár mértéke; Megtérítés módja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U308

Adattárolás elektronikusan és papíron
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módja:

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Lakást jogcím nélkül használó lakáshasználati díj fizetési kötelezettsége (#A-22217)
Az adatkezelés
célja:

Lakáshasználati díj fizetés kezelése.Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Lakást jogcím nélkül használó

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Lakást jogcím nélkül használó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ingatlan
megnevezése; Használati díj összege; Használati díj fizetésének módja; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I103

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Önkormányzati bérlemény használati díjának emelése (#A-22218)
Az adatkezelés
célja:

Használati díj mértékének emelése, emelés érdekében megismert adatok kezelése.Eljárás során az adatok vizsgálata,
rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (3);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Lakást jogcím nélkül használó

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Lakást jogcím nélkül használó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ingatlan
megnevezése; Használati díj összege; Használati díj emelésének ideje; Emelés összege; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 10 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I103

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Írásbeli felszólítás lakbér megfizetésére (#A-22219)
Az adatkezelés
célja:

Felszólítás lakbér megfizetésére, felszólítás kézbesítése. Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 25. § (1);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Felszólítás ideje; Felszólítás tartalma;
Hátralék mértéke; Ügyszám; 

Adattovábbítás nincs
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címzettjei:

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I105

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Írásbeli felmondás lakbér nem fizetése okán (#A-22220)
Az adatkezelés
célja:

Írásbeli felmondás lakbér nem fizetése okán. Felmondás közlése az érintett személyekkel. Eljárás során az adatok
vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 25. § (1), (5);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Felmondás ideje; Felmondás oka;
Felmondás tartalma; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U608

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Önkormányzati lakás bérlőjével történő megállapodás pénzbeli térítés megfizetéséről
(cserelakás igénybevétele helyett) (#A-22221)
Az adatkezelés
célja:

Megállapodás pénzbeli térítés megfizetéséről (cserelakás igénybevétele helyett). Megállapodás előkészítése, megkötése,
módosítása, felmondása. Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 27. §;
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Pénzbeli térítés összege; Kifizetés módja;
Kifizetés ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I104

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Önkormányzati lakbér mértékének megállapítása (#A-22222)
Az adatkezelés célja: Önkormányzati lakbér mértékének megállapítása. Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §;
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok - Bérlő
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forrása:

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Bérlemény megnevezése; Szociális
helyzet; Lakbértámogatás mértéke; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I104

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Önkormányzati lakáshasználatra való jogosultság évenkénti vizsgálata (#A-22223)
Az adatkezelés célja: Jogosultság fennállásának vizsgálata. Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Bérlő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Bérlemény megnevezése; Szociális
helyzet; Felülvizsgálat ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Következő felülvizsgálat időpontjáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Lakbértámogatás megszüntetése (#A-22224)
Az adatkezelés célja: Lakbértámogatás megszüntetése.Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról;
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Bérlő

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Bérlemény megnevezése; Szociális
helyzet; Felülvizsgálat ideje; Felülvizsgálat eredménye; Megszüntetés ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I104

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Fizetendő havi lakbér összegének az önkormányzati rendelet szerinti magasabb
lakbérmértéknek megfelelően történő módosítása (#A-22225)
Az adatkezelés
célja:

Fizetendő havi lakbér összegének az önkormányzati rendelet szerinti magasabb lakbérmértéknek megfelelően történő
módosítása. Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése. Döntés előkészítése, döntéshozatal, döntés
közlése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (6);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról;
- Különleges adatok esetén GDPR9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk

A-11269_szabalyzat.202112201543.pdf 173/187



(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Bérlő

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Bérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Bérlemény megnevezése; Szociális
helyzet; Felülvizsgálat ideje; Felülvizsgálat eredménye; Módosított összeg; Módosítás ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I104

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Önkormányzat által biztosított külön szolgáltatási díj megtérítése (#A-22226)
Az adatkezelés
célja:

Külön szolgáltatási díj megtérítése. Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 35. §;
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérlő: Név; Szolgáltatás megnevezése; Szolgáltatás díja; Megtérítés módja; Megtérítés ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I104

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Pénzbeli térítés felajánlása kényszerbérlő részére (#A-22270)
Az adatkezelés
célja:

Pénzbeli térítés felajánlása kényszerbérlő részére. Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (1), (3), (4);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Kényszerbérlő

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Kényszerbérlő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Felajánlás tartalma; Felajánlás
ideje; Pénzbeli térítés összege; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I104

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Lakbér különbözet összegének bérbeadó részére történő megfizetése (#A-22271)
Az adatkezelés Lakbér különbözet összegének bérbeadó részére történő megfizetése. Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és
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célja: megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (9);
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Bérbeadó

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Bérbeadó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ingatlan megnevezése; Különbözet
összege; Különbözet megfizetésének módja; Különbözet megfizetésének ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I104

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Adós, zálogkötelezett kérelme a lakóingatlan bérleti jogának megszerzése iránt (#A-
22272)
Az adatkezelés célja: Kérelem kezelése, vizsgálata, kérelmező és az ügy azonosítása.Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és

megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F. § (3)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Adós/zálogkötelezett

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Adós/zálogkötelezett: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ingatlan
megnevezése; Kérelem tartalma; Kérelem beérkezésének ideje; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- 5 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I104

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása esetén a költségek
átvállalása (#A-22273)
Az adatkezelés
célja:

Lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása esetén a költségek átvállalása. Eljárás során az adatok
vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 29. §;
- Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzattulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról- Közérdekű vagy közhatalmi
jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Pályázó

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Pályázó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Költségek mértéke; Átvállalt költség; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet I111

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron
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Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Megyei támogatások odaítélése a települések által támogatott pályázók részére
(Bursa Hungarica) (#A-22274)
Az adatkezelés célja: Megyei támogatások odaítélése a települések által támogatott pályázók részére. Eljárás során az adatok

vizsgálata, rögzítése és megőrzése. Döntés előkészítése, döntéshozatal.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- EPER-Bursa;
- Pályázó/Támogatott

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Pályázó/Támogatott: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Adóazonosító jel;
Telefonszám; E-mail; Pályázati anyagban szereplő adatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Következő évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatának kiírásáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Döntés a pályázati pénz nem Bursa Hungarica támogatásként történő további
folyósításáról („A” típusú pályázat) (#A-22275)
Az adatkezelés
célja:

Döntés előkészítése, döntéshozatal a pályázati pénz nem Bursa Hungarica támogatásként történő további
folyósításával kapcsolatban („A” típusú pályázat). Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Felsőoktatási intézmény

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Támogatott: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Jogosultság megszűnésének ideje és
oka; Döntés ideje; Döntés tartalma; Döntés indoka; Még hátralévő folyósítandó összeg; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Következő évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatának kiírásáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Támogatás visszavonása a lakóhely megszűntetése okán („A” típusú pályázat) (#A-
22276)
Az adatkezelés
célja:

Támogatás visszavonása a lakóhely megszűntetése okán („A” típusú pályázat). Döntés előkészítése, döntéshozatal,
döntés közlése. Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Támogatott

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Támogatott: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Jogosultság megszűnésének ideje és
oka; Döntés ideje; Döntés tartalma; Döntés indoka; Döntésről való értesítés ideje; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Támogatáskezelő (szükség esetén);
- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás - Következő évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatának kiírásáig
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időtartama:

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Döntés a pályázati pénz nem Bursa Hungarica támogatásként történő további
folyósításáról („B” típusú pályázat) (#A-22277)
Az adatkezelés
célja:

Döntés a pályázati pénz nem Bursa Hungarica támogatásként történő további folyósításáról („B” típusú pályázat).
Döntés előkészítése, döntéshozatal, döntés közlése. Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Felsőoktatási intézmény

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Támogatott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Jogosultság
megszűnésének ideje és oka; Döntés ideje; Döntés tartalma; Döntés indoka; Még hátralévő folyósítandó összeg;
Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Következő évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatának kiírásáig

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Támogatás visszavonása a Támogatott település illetékességi területéről való
elköltözés okán („B” típusú pályázat) (#A-22278)
Az adatkezelés
célja:

Támogatás visszavonása a Támogatott település illetékességi területéről való elköltözés okán („B” típusú pályázat).
Döntés előkészítése, döntéshozatal, döntés közlése.Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Támogatott

Az érintettek és a
kezelt adatok
köre:

- Támogatott: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Jogosultság megszűnésének ideje és
oka; Döntés ideje; Döntés tartalma; Döntés indoka; Döntésről való értesítés ideje; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Támogatáskezelő (szükség esetén);
- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Következő évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatának kiírásáig

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/„B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságának éves felülvizsgálata (Bursa
Hungarica) (#A-22279)
Az adatkezelés
célja:

Szociális rászorultság felülvizsgálata.Döntés előkészítése, döntéshozatal, döntés közlése.Eljárás során az adatok
vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Támogatott
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Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Támogatott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Adóazonosító jel;
Telefonszám; E-mail; Felülvizsgálat ideje; Igazolás a pályázó havi nettó jövedelméről; Pályázóval egy háztartásban
elő(k); Megküldött egyéb szociális rászorultságot igazoló dokumentumok; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Következő évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatának kiírásáig

Adattárolás
módja:

elektronikusan és papíron

Költségvetési és Gazdálkodási Iroda/Egyéb pénzügyek/Támogatás visszavonása a Támogatott szociális rászorultságában beállt változások
következtében (Bursa Hungarica) (#A-22280)
Az adatkezelés
célja:

Támogatás visszavonása a Támogatott szociális rászorultságában beállt változások következtében. Döntés
előkészítése, döntéshozatal, döntés közlése.Eljárás során az adatok vizsgálata, rögzítése és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pont)
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §-20. §;
- 1993. évi III. törvény 4. § (1) a);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) b)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Támogatott

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Támogatott: Név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakcím; Adóazonosító jel; Telefonszám; E-
mail; Felülvizsgálat ideje; Beállt változások; Döntés indoka; Döntés ideje; Ügyszám; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Támogatáskezelő (szükség esetén);
- EPER-Bursa (szükség esetén)

Az adattárolás
időtartama:

- Következő évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatának kiírásáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Népmozgalmi anyakönyvi statisztika rögzítése házasságkötés anyakönyvezése után (#A-
22332)
Az adatkezelés
célja:

Népmozgalmi anyakönyvi statisztikai rögzítése házasságkötés anyakönyvezése után. Eljárás során az adatok vizsgálata,
rögzítése, iktatása és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CLV. törvény 30. § (1), (3), (5);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) j)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Férj/feleség

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Férj/feleség: név; lakcím; TAJ szám; állampolgárság; születési hely; születési idő; nem; családi állapot; családi állás;
iskolai végzettség; gazdasági aktivitás; foglalkozás; gyermekek száma; születéssel/halálozással mint népmozgalmi
eseménnyel összefüggő egészségi állapot; anyakönyvezés helye; egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító;
népmozgalmi esemény helye/ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Központi Statisztikai Hivatal (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Népmozgalmi anyakönyvi statisztika rögzítése születés anyakönyvezése után (#A-22333)
Az adatkezelés
célja:

Népmozgalmi anyakönyvi statisztikai rögzítése születés anyakönyvezése után. Eljárás során az adatok vizsgálata,
rögzítése, iktatása és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CLV. törvény 30. § (1), (3), (5);
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- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) j)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Érintettek

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Érintettek: név; lakcím; TAJ szám; állampolgárság; születési hely; születési idő; nem; családi állapot; családi állás;
iskolai végzettség; gazdasági aktivitás; foglalkozás; gyermekek száma; születéssel mint népmozgalmi eseménnyel
összefüggő egészségi állapot; anyakönyvezés helye; egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító; népmozgalmi esemény
helye/ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Központi Statisztikai Hivatal (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Népmozgalmi anyakönyvi statisztika rögzítése haláleset anyakönyvezése után (#A-22334)
Az adatkezelés
célja:

Népmozgalmi anyakönyvi statisztikai rögzítése haláleset anyakönyvezése után. Eljárás során az adatok vizsgálata,
rögzítése, iktatása és megőrzése.

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2016. évi CLV. törvény 30. § (1), (3), (5);
- Különleges adatok esetén GDPR 9. cikk (2) j)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

A kezelt
adatok forrása:

- Érintett

Az érintettek
és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: név; lakcím; TAJ szám; állampolgárság; születési hely; születési idő; nem; családi állapot; családi állás; iskolai
végzettség; gazdasági aktivitás; foglalkozás; gyermekek száma; népmozgalmi eseménnyel összefüggő egészségi állapot;
anyakönyvezés helye; egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító; népmozgalmi esemény helye/ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Központi Statisztikai Hivatal (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás
módja:

elektronikusan

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése
(#A-22335)
Az adatkezelés célja: Házasságkötési szándék bejelentésének alkalmával kérelem befogadása, vizsgálata, döntés előkészítése, közlése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 18. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Házasulandó felek

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Házasulandó felek: Személyazonosító adatok; Lakó-, tartózkodási hely; Kérelem tárgy, oka, indoka;
Törvényben meghatározott nyilatkozatok; Kapcsolattartásra alkalmas adatok; Aláírás; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Házassági akadály alóli felmentés (#A-22336)
Az adatkezelés
célja:

Kérelem befogadása, vizsgálata, döntés előkészítése, közlése

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 2010. évi I. törvény 22. § (4)- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
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pont)

A kezelt adatok
forrása:

- Házasulandó felek

Az érintettek és a
kezelt adatok köre:

- Házasulandó felek: Név, születési név, születési hely és idő, anyja neve; Lakó-, tartózkodási hely; Kérelem tárgya,
oka, indoka; Kapcsolattartásra alkalmas adatok; Aláírás; Törvényben meghatározott nyilatkozatok; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Nem selejtezhető, 2010. évi I. törvény 69/I. §

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Anyakönyvi feladatok/ügyintézés/Utónév utónévjegyzékbe történő felvételének kérelme (#A-22337)
Az adatkezelés célja: Kérelem befogadása, vizsgálata, iktatása és továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. §- Közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont)

A kezelt adatok forrása: - Kérelmező

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Kérelmező: név; lakó-, tartózkodási hely; elektronikus levél cím (e-mail); kezdeményezés indoka;
aláírás; 

Adattovábbítás címzettjei: - Anyakönyvi szerv (szükség esetén)

Az adattárolás időtartama: - 2 év, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet H106

Adattárolás módja: elektronikusan és papíron

Jegyzői Iroda/Közút kamerás megfigyelése illegális hulladék lerakás megakadályozása érdekében/Közútkezelői elektronikus megfigyelő
rendszer működtetése (#A-26343)
Az adatkezelés célja: Elektronikus megfigyelő rendszer működtetése jogszabályban meghatározott feladatok ellátása érdekében

Az adatkezelés jogalapja: - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1988. évi I. törvény 33/D. § (1)

A kezelt adatok forrása: - Érintett

Az érintettek és a kezelt
adatok köre:

- Érintett: Rögíztett kép; Rögzített hang; Rögzített cselekmény; Gépjármű típusa; Gépjármű színe; Gépjármű
rendszáma; Rögzítés helye; Rögzítés ideje; 

Adattovábbítás
címzettjei:

- Központi tárhely szolgáltató (rendszeresen)

Az adattárolás
időtartama:

- Felhasználás hiányában 30 nap, 1988. évi I. törvény 33/D. § (5)

Adattárolás módja: elektronikusan

Jegyzői Iroda/Közút kamerás megfigyelése illegális hulladék lerakás megakadályozása érdekében/Közterület megfigyelése képfelvevő
eszközzel illegális szemétlerakás megelőzésére (#A-27081)
Az adatkezelés
célja:

A közterület megfigyelése a település külterületi helyszínén lévő behajtásgátló sorompó mellé telepített képfelvevő
eszközzel -a nagy mennyiségű, gazdátlan és illegális szemét kihelyezésének a megakadályozása, megszüntetése, illetve
szankcionálása érdekében. .

Az adatkezelés
jogalapja:

- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
- 1999. évi LXIII. törvény 7. § (1), (3)

A kezelt adatok
forrása:

- Érintett

Az érintettek és
a kezelt adatok
köre:

- Érintett: Rögzített cselekmény; Rögíztett képmás; Rögzítés ideje; Egyéb lényeges adat; 

Adattovábbítás
címzettjei:

nincs

Az adattárolás
időtartama:

- Rögzítést követő 30 napig, 1999. évi LXIII. törvény 7. § (7) b)
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Adattárolás
módja:

elektronikusan
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2. sz. melléklet
Gyömrő Polgármesteri Hivatal
ADATFELDOLGOZÓI

Adatfeldolgozó neve: BRFK

Adatfeldolgozó címe: Gyömrői Rendőrőrs

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

nem releváns (#A-26343)
- Érintett: Rögíztett kép; Rögzített cselekmény; Gépjármű típusa; Gépjármű színe; Gépjármű rendszáma;
Rögzítés helye; Rögzítés ideje; 

Adatfeldolgozó neve: dr. Balázs Gábor ügyvéd

Adatfeldolgozó címe: 1052. Budapest Váci utca 24.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

jogi és képviseleti szolgáltatás (#A-22093)
- Fél/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Per
kezdete; Per tárgya; Per során megismert személyes adatok; 
- Törvényes képviselő: Név; Elérhetőség; Megbízás/kirendelés ideje; Képviselet típusa; 

Adatfeldolgozó neve: Dr. Török Gábor

Adatfeldolgozó címe: 2230 Gyömrő, Erzsébet u. 4.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Foglalkozás-egészségügyi orvos (#A-22010)
- Munkavállaló: személyazonosító adatok; alkalmassági vélemény arról hogy a vizsgált személy az adott
munkakörre/tevékenységre/szakmára/ellátható foglalkozási csoportokra alkalmas/ideiglenesen nem
alkalmas /nem alkalmas; Foglalkoztatással/képzéssel kapcsolatos korlátozások; Következő vizsgálat
időpontja; 

Adatfeldolgozó neve: Dr. Török Gábor foglalkozás-egészségügyi orvos

Adatfeldolgozó címe: 2230 Gyömrő, Erzsébet u. 4.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

részvétel egészségügyi vizsgálatban (#A-22012)
- Sérült/megbetegedett munkavállaló: személyi azonosító okmányában szereplő teljes név; személyi
azonosító okmányában szereplő teljes név; munkabaleset adatai; munkabaleset adatai; munkavégzés
helye; a baleset/sérülés időpontja/helyszíne/jellege/rövid tényállása; a baleset/sérülés
időpontja/helyszíne/jellege/rövid tényállása; sérülés típusa/súlyossága; sérült testrész; munkabaleset
részletes leírása; munkabaleset részletes leírása; helyszínrajz; fénykép; munkabalesettel kapcsolatos egyéb
információ; balesethez vezető ok/okok; 

Adatfeldolgozó neve: Gyömrő Város Polgármesteri Hivatala

Adatfeldolgozó címe: 2230 Gyömrő, Fő tér 1.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

levelező program üzemeltetése, működtetése (#A-18487)
- Pályázó: természetes személy neve; e-mail cím; 

Adatfeldolgozó neve: Háry Péter e.v.

Adatfeldolgozó címe: 1154 Budapest Dessewffy A. u. 39.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22200)
- Igénylő: név; 
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Adatfeldolgozó neve: Háry Péter e.v.

Adatfeldolgozó címe: 1154 Budapest, Dessewffy A. u. 39.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22208)
- Érintett: személyazonosító adatok; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22201)
- Igénybevevő: név; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22203)
- Igénylő: név; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22194)
- Igénylő: név; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22195)
- Igénylő: név; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22206)
- Igénylő: nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22192)
- Igénylő: személyazonosító adatok; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22193)
- Igénylő: személyazonosító adatok; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22204)
- Igénylő: személyazonosító adatok; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22205)
- Igénylő: személyazonosító adatok; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22207)
- Igénylő: törvényes képviselő neve; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22202)
- Szülő vagy más törvényes képviselő/igénylő: név; 
Szoftver üzemeltetés, fejlesztés (#A-22199)
- Szülő/más törvényes képviselő: név; 

Adatfeldolgozó neve: JakabNet Szoftverház Kft

Adatfeldolgozó címe: 4026 Debrecen, Pesti u. 59

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Informatikai szolgáltatás, szoftverfejlesztés (#A-18592)
- Temetésre kötelezett: személyazonosító adatok; név; születési hely, idő; anyja neve; lakcím; 

Adatfeldolgozó neve: JakabNet Szoftverház Kft.

Adatfeldolgozó címe: 4026 Debrecen, Pesti u. 59

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Informatikai szolgáltatás, szoftverfejlesztés (#A-18593)
- Rászoruló: Minden szükséges adat; Igénybe vett támogatás mértéke; 

Adatfeldolgozó neve: JakabNet Szoftverház Kft.

Adatfeldolgozó címe: 4026 Debrecen, Pesti u. 59.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Informatikai szolgáltatás, szoftverfejlesztés (#A-18601)
- Jogosult/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; Támogatás megítélésnek oka; Támogatás folyósításának kezdete; Támogatás mértéke;
Folyósítás módja; 
Informatikai szolgáltatás, szoftverfejlesztés (#A-18603)
- Jogosult/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Lakóhely; Tartózkodási hely;
Támogatás folyósításának kezdete; Támogatás mértéke; Folyósítás módja; 
Informatikai szolgáltatás, szoftverfejlesztés (#A-18598)
- Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; TAJ szám; Állampolgárság; bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás; Igényelt szociális
ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok; Hajléktalan személy esetén a folyósítás
címe; Telefonszám; 
- Kérelmezővel életvitelszerűen együtt elő családtag: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő;
Anyja születési neve; Lakóhely; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Lakóhely; Tartózkodási hely; TAJ szám; Állampolgárság; Bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás;
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Igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok; 
Informatikai szolgáltatás, szoftverfejlesztés (#A-18600)
- Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; TAJ szám; Állampolgárság; Bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás; Jövedelem
típusának megfelelő igazolás; Családtámogatási ellátás vagy fogyatékossági támogatás; Hajléktalan
személy esetén a folyósítás címe; Telefonszám; 
- Kérelmezővel életvitelszerűen együtt elő családtag: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő;
Anyja születési neve; Lakóhely; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Lakóhely; Tartózkodási hely; TAJ szám; Állampolgárság; bevándorolt/letelepedett/hontalan jogállás;
Igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatok és nyilatkozatok; 
Informatikai szolgáltatás, szoftverfejlesztés (#A-18602)
- Kérelmező: Név; Születési név; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkodási hely;
Aláírás; Kérelem tartalma; Kérelem beérkezésének ideje; Jogosultság igazolás érdekében megadott adatok;
Jövedelemnyilatkozat tartalma; Telefonszám; 
- Kérelmezővel egy háztartásban élő személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja
születési neve; TAJ-szám; Jövedelemnyilatkozat tartalma; 
Webes alkalmazás biiztosítása (#A-22114)
- Jogosult/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Lakóhely;
Tartózkodási hely; Támogatás megítélésnek oka; Támogatás folyósításának kezdete; Támogatás mértéke;
Folyósítás módja; Határozat száma; 
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22115)
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22117)
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22118)
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22104)
webes alkalmazás biztosítása (#A-22105)
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22109)
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22110)
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22111)
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22112)
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22113)

Adatfeldolgozó neve: Jakabnet Szoftverház Kft.

Adatfeldolgozó címe: 4026 Debrecen, Pesti u. 59.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Webes alkalmazás biztosítása (#A-22124)
- Ellátást igénylő/Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ügyszám;
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22123)
- Ellátást igénylő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ügyszám; 
- Írásban felhatalmazott személy: Név; Születési név; születési hely, idő; Anyja neve; Ügyszám; 
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22122)
- Ellátást igénylő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ügyszám; 
- Írásban felhatalmazott személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Ügyszám; 
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22125)
- Ellátást igénylő: Név; Taj- szám; Igényelt ellátás; 
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22129)
- Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ellátás típusa; Intézmény
megnevezése; Megfizetendő összeg; Fizetés időpontja; Térítési díj megfizetésének kezdőidőpontja;
Ügyszám; 
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22130)
- Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Igénybe vett ellátás;
Hátralék keletkezés ideje; Fennálló hátralék; Hátralék megfizetésének ideje; 
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22126)
- Ellátott: Név; születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Intézményi ellátás
megnevezése; Jövedelem; Ügyszám; 
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22128)
- Ellátott: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; képviselő neve;
Ügyszám; 
- Törvényes képviselő: Név; Ügyszám; 
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22127)
- Ellátott: Név; születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ügyszám; 

Adatfeldolgozó neve: JakabNet Szoftverház Kft.
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Adatfeldolgozó címe: 4026 Debrecen, Pesti u. 59.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

webes alkalmazás biztosítása (#A-22102)
- Jogosult magyar állampolgár: Név; 
- Jogosult nem magyar állampolgár: Név; 
Webes alkalmazás biztosítása (#A-22116)
- Kérelmező: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség;
Ingatlanra vonatkozó adatok; Adatszolgáltatás oka; Adatszolgáltatás tartalma; Adatszolgáltatás időpontja;
Ügyszám; 
- Jogosulttal életvitelszerűen együtt elő családtag: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja
születési neve; Elérhetőség; Ingatlanra vonatkozó adatok; Adatszolgáltatás oka; Adatszolgáltatás tartalma;
Adatszolgáltatás időpontja; Ügyszám; 
- Figyelembe vett más személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Elérhetőség; Ingatlanra vonatkozó adatok; Adatszolgáltatás oka; Adatszolgáltatás tartalma;
Adatszolgáltatás időpontja; Ügyszám; 
- Jogosult: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Elérhetőség; Ingatlanra
vonatkozó adatok; Adatszolgáltatás oka; Adatszolgáltatá tartalma; Adatszolgáltatás időpontja; Ügyszám; 

Adatfeldolgozó neve: Jakabnet Szoftverház Kft.

Adatfeldolgozó címe: 4026 Debrecen, Pesti u. 59.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Webes alkalmazás biztosítása (#A-22121)
- Nyilatkozó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; 

Adatfeldolgozó neve: JakabNet Szoftverház Kft.

Adatfeldolgozó címe: 4026 Debrecen, Pesti u. 59.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Webes felület biztosítása (#A-22108)
webes szolgáltatás biztosítása (#A-22107)
webes szolgáltatás biztosítsa (#A-22106)

Adatfeldolgozó neve: Jakabnet Szoftverház Kft.

Adatfeldolgozó címe: 4026 Debrecen, Pesti u. 59.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

webhely szolgáltatás biztosítása (#A-18228)
- Gyermek/Tanuló: Halmozottan hátrányos helyzet; 
Webhely szolgáltatás biztosítása (#A-18223)
- Gyermek/Tanuló: Név; Születési hely; Születési idő; Lakcím; Szülő/törvényes képviselő neve; Külföldön
teljesítés kezdete és vége; Külföldi intézmény megnevezése; 
- Szülő/törvényes képviselő: Név; Gyermek neve; Elérhetőség; 

Adatfeldolgozó neve: Jakabnet Szoftverház Kft.

Adatfeldolgozó címe: 4026 Debrecen, Pesti út 59.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Webes alkalmazás biztosítása (#A-22120)
- Eltemettetésre köteles személy: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve;
Elérhetőség; 

Adatfeldolgozó neve: Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda

Adatfeldolgozó címe: Budapest, 1052 Budapest Váci u. 24. I. em.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Ügyvéd (#A-18586)
- Vevő: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ingatlan megnevezése;
Aláírás; Szerződés tartalma; Szerződéskötés ideje; Ingatlan értéke; 
- Eladó: Név; Születési név; Születési hely; Születési idő; Anyja születési neve; Ingatlan megnevezése;
Ingatlan értéke; Szerződés tartalma; Szerződéskötés ideje; Aláírás; 
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Adatfeldolgozó neve: Kis Róbert

Adatfeldolgozó címe: 2760 Nagykáta, Bartók Béla u. 11.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Munkavédelmi képviselő (#A-22012)
- Sérült/megbetegedett munkavállaló: személyi azonosító okmányában szereplő teljes név; személyi
azonosító okmányában szereplő teljes név; munkabaleset adatai; munkabaleset adatai; munkavégzés
helye; a baleset/sérülés időpontja/helyszíne/jellege/rövid tényállása; a baleset/sérülés
időpontja/helyszíne/jellege/rövid tényállása; sérülés típusa/súlyossága; sérült testrész; munkabaleset
részletes leírása; munkabaleset részletes leírása; helyszínrajz; fénykép; munkabalesettel kapcsolatos egyéb
információ; balesethez vezető ok/okok; 
tűz- és munkavédelem (#A-21710)
- Közszolgálati tisztviselő: családi és utónév; Nyilatkozat az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek megismeréséről; Tematika megjelölése; aláírás; 

Adatfeldolgozó neve: Web-Server Kft

Adatfeldolgozó címe: 4025 Debrecen, Pásti u. 2.

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Webhely szolgáltatás biztosítása (#A-18255)
- Igénylő: Név; e-mail cím; 
Webhely szolgáltatás biztosítása (#A-18261)
- Igénylő: Név; e-mail cím; teljesítés módja; teljesítés ideje; adatszolgáltatás tartalma; ügyszám; 

Adatfeldolgozó neve: Web-Server Kft

Adatfeldolgozó címe: Debrecen, Pásti u. 2, 4025

Adatfeldolgozó által
megismerhető adatok:

Webhely szolgáltatás biztosítása (#A-18260)
- Igénylő: Név; e-mail cím; 
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3. sz. melléklet
Az adatkezelő honlapján alkalmazott sütik megnevezése és főbb ismérveik

Honlap neve: www.gyomro.hu

1. A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges, a látogató hozzájárulása nélkül alkalmazható sütik

A süti neve: Munkamenet süti-PHPSESSID
A süti fajtája: munkamenet (session)
Az adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása
Az adatkezelés jogalapja: a 2002/58/EK irányelv 5.cikk(3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések.
A kezelt adatok forrása: érintett
A kezelt adatok köre: IP cím, böngésző típusa, oldal megnyitásának időpontja
Az adattárolás időtartama: Böngésző bezárásáig

2. A weboldal működéséhez nem elengedhetetlenül szükséges, a látogató hozzájárulásával alkalmazható sütik

Az Adatkezelő nem alkalmaz ilyen típusú sütit.

3. Harmadik személyek által alkalmazott, a látogató hozzájárulásával alkalmazható sütik

A süti neve: datr
Süti fajtája: célzó- és reklámcélú
Partner neve: Facebook Ltd.-facebook.com
Az adatkezelés célja: Facebookkal való kapcsolat létesítése, adatok továbbítása, közösségi média használata
Az adatkezelés jogalapja:a 2002 / 58 / EK irányelv 5.cikk(3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések.
A kezelt adatok forrása: érintett
A kezelt adatok köre: IP-cím, böngésző típusa, facebook felhasználót azonosító adatok, honlapon végzett tevékenység
Az adattárolás időtartama: 2 év-Bővebb információ: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
https://www.facebook.com/policies/cookies/

A süti neve: fr
Süti fajtája: célzó- és reklámcélú
Partner neve: Facebook Ltd.-facebook.com
Az adatkezelés célja: Facebookkal való kapcsolat létesítése, adatok továbbítása, közösségi média használata
Az adatkezelés jogalapja:a 2002 / 58 / EK irányelv 5.cikk(3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések.
A kezelt adatok forrása: érintett
A kezelt adatok köre: IP-cím, böngésző típusa, facebook felhasználót azonosító adatok, honlapon végzett tevékenység
Az adattárolás időtartama: 3 hónap-Bővebb információ: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
https://www.facebook.com/policies/cookies/

A süti neve: sb
Süti fajtája: célzó- és reklámcélú
Partner neve: Facebook Ltd.-facebook.com
Az adatkezelés célja: Facebookkal való kapcsolat létesítése, adatok továbbítása, közösségi média használata
Az adatkezelés jogalapja:a 2002 / 58 / EK irányelv 5.cikk(3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések.
A kezelt adatok forrása: érintett
A kezelt adatok köre: IP-cím, böngésző típusa, facebook felhasználót azonosító adatok, honlapon végzett tevékenység
Az adattárolás időtartama: 2 év-Bővebb információ: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
https://www.facebook.com/policies/cookies/
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E1. sz. melléklet

 

 

ADATVÉDELMI ALAPOKTATÁS JEGYZŐKÖNYV 
  

  

Oktatás jellege:*    Oktatásban részesültek:*  

- első (alap) oktatás   - új belépők  

- ismétlődő (éves) oktatás   - meglévő alkalmazottak  

- rendkívüli oktatás    

  

Rendkívüli oktatás oka:*  

- jogszabályváltozás  

- incidens utáni emlékeztető tréning  

- egyéb: ...................................................................................................  
 

*A megfelelőt húzza alá!  
 

OKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK 

Sor-  

szám  
Dátum Név  Aláírás  Szervezeti osztály  

  
       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

  
       

 

       

 

       

 

       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 



E2. sz. melléklet

 1

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megismerési nyilatkozata 
 

Az Adatkezelő neve:  .................................................................................................................  

Hatályba lépés dátuma:  .............................................................................................................   

 

Nyilatkozom, hogy a fent jelzett napon hatályba lépő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban 

foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem és / vagy 

egyéb közszolgálati jogviszonyomhoz kapcsolódó tevékenységem során köteles vagyok betartani.  

 

Sor-  
szám  Dátum Név  Aláírás  Szervezeti osztály / 

beosztás  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 
 
 



E3. sz. melléklet

 
ÉRINTETTI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ KÉRELMI ŰRLAP 

 
 

A kérelemhez szíveskedjen kitölteni az űrlapot! A könnyebb feldolgozás érdekében nyomtatott nagybetűkkel írjon!  
A jelölőnégyzetes lehetőségek közül válasszon, és a megfelelőt „X” jellel jelölje. 

Kinek a nevében jár el:   Saját nevemben járok el (Ön az érintett) 
  Más nevében járok el (más az érintett) 
 
 
1. Az érintett adatai  

Ha saját nevében jár el (Ön az érintett), akkor a saját adataival; ha más nevében kérelmez, akkor az érintett adataival 
töltse ki az alábbi táblázatokat!  

Vezetéknév:  .......................................................................  Keresztnév:   .............................................................   

Születési dátum:  ........................................................  

Postacím:   ..............................................................................................................................................................  

Telefon:  ..................................................................   E-mail:  .........................................................................   
 

2. Az eljáró adatai  

Ha saját nevében jár el (Ön az érintett), akkor ezt a 2. pontot nem kell kitöltenie; folytassa a kitöltést a 3. ponttal.  
Ha más nevében kérelmez, akkor az Ön saját adataival töltse ki ezt a 2. pontot!  

Vezetéknév:  .......................................................................  Keresztnév:   .............................................................   

Születési dátum:  ........................................................  

Postacím:   ..............................................................................................................................................................  

Telefon:  ..................................................................   E-mail:  .........................................................................   
 

3. Személyazonosság és eljárási jog igazolása  

Jelölje, hogy mely okmánnyal igazolja magát! Amennyiben nem hivatalos okirattal igazolja személyazonosságát, úgy 
azt két más típusú dokumentummal teheti meg. 
 
A személyazonosságomat a következő dokumentummal igazolom: 
  Személyi igazolvány 
  Útlevél 
  Vezetői engedély 
  
Adja meg az érintettel való kapcsolatát! 

Az érintettnek:   Szülője vagyok 
  Gondnoka vagy gyámja vagyok 
   Jogi képviselője vagyok 
  Egyéb:   .............................................................................................................  

Jelölje be, mivel igazolja az érintett nevében eljárási jogosultságát!  

Az ügyintézési jogosultságom igazolására a következő dokumentumokat mellékelem: 
  A szülői felügyeleti nyilatkozat 
  Általános meghatalmazás 
  Egyéb:   .............................................................................................................  
 



4. A kért eljárás  

Jelölje be az adatkezeléssel kapcsolatos eljárás igényét! 

 Információt kérek a kezelt személyes adataimról  (GDPR 13., vagy 14. cikk) 

 Információt kérek, hogy folyamatban van-e a személyes adataim kezelése (GDPR 15. cikk) 

 Kérem az adataim helyesbítését (GDPR 16. cikk) 

 mégpedig:  ...........................................................................................................................................  

 Kérem az adataim törlését (GDPR 17. cikk) 

 mégpedig:  ...........................................................................................................................................  

 Kérem az adataim kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk) 

 mégpedig:  ...........................................................................................................................................  

 Kérem az adataim átadását más adatkezelőnek (GDPR 20. cikk) 

 akinek elérhetősége:  ...........................................................................................................................  

 Tiltakozom a személyes adataim kezelése ellen (GDPR 21. cikk) 

 mégpedig:  ...........................................................................................................................................  

 Ne terjedjen ki rám az automatizált döntéshozatal, illetve a profilalkotás (GDPR 22. cikk) 

 

Jelölje be az adatokat milyen formában kéri! 

 Elektronikus (egyes fájlok túl nagyok lehetnek az elektronikus továbbításhoz, ezért CD-n tudjuk kiadni) 
 Postai úton 
 Személyesen veszem át 
 Csak megtekintem a másolatokat 

 
 
5. Nyilatkozat 

Igazolom, hogy e nyomtatványon megadott információk a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az 
Adatkezelő köteles a személyazonosságomat igazoló dokumentumokat ellenőrizni, valamint, ha szükséges, jogosult 
további információk bekérésére a kérelem feldolgozásának megkezdéséhez.   

 

  Saját adataim ügyében járok el*                Meghatalmazással igazolva jogosult vagyok más személy ügyében eljárni*  

  
*A megfelelőt húzza alá! 
 

  Dátum:  .......................................................   

 A kérelmező aláírása:  .........................................................  

 



1. számú melléklet 
 

1) Szülői felügyeletet igazoló nyilatkozat, ha a szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot* 
*Amennyiben más nevében szülői jogosultsággal jár el és a szülők együttesen gyakorolják a szülői jogokat, úgy mindkét szülő 
töltse ki ezt a nyilatkozatot! 

Alulírott  
Szülő_1  ....................................................................... (születési név:  .............................................................  

születési helye: .............................................................  ideje:  ..........................................................................   

anyja neve:  ............................................................... , lakcíme:  ....................................................................... ) 

és Szülő_2  ................................................................... (születési név:  .............................................................  

születési helye: .............................................................  ideje:  ..........................................................................   

anyja neve:  ............................................................... , lakcíme:  ....................................................................... ) 

nyilatkozunk, hogy az érintett születési név:  ..........................................................................  

(születési helye: ...........................................................  ideje:  ..........................................................................   

anyja neve:  ............................................................... , lakcíme:  ....................................................................... ) 
vonatkozásában a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk. 

Dátum:  .............................................  
  ..................................................   ................................................  
 Szülő_1 aláírás Szülő_2 aláírás 
 

2) Az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot 
*Amennyiben más nevében szülői jogosultsággal jár el és egyedül gyakorolja a szülői jogokat, úgy töltse ki ezt a nyilatkozatot! 

Alulírott  ....................................................................... (születési név:  .............................................................  

születési helye: .............................................................  ideje:  ..........................................................................   

anyja neve:  .................................................................. , lakcíme:  .................................................................... )  

nyilatkozom, hogy az érintett születési név:  ...........................................................................  

(születési helye: ...........................................................  ideje:  ..........................................................................   

anyja neve:  .................................................................. , lakcíme:  .................................................................... ) 
vonatkozásában a melléklet dokumentum* alapján a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom. 
 
*A megfelelő dokumentumot jelölje be és másolatát csatolja a kérelemhez! 
 *  szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, 
    másik szülő halotti anyakönyvi kivonata,  
   gyámhivatal határozata,  
   bíróság ítélete 
 
Dátum:  .............................................   
  ................................................   
 Szülő aláírása 

 



Általános tudnivalók 
 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) biztosítja Önnek, mint érintettnek a jogot arra, 
hogy információt kapjon az általunk Önnel kapcsolatban kezelt adatokról, arról másolatot kapjon, vagy 
engedélyezheti, hogy meghatalmazott eljárjon az Ön nevében. Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő elérhetőségein 
keresztül. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezéstől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett által megadott elérhetőségen.  Figyelemmel a kérelem 
összetettségére a kérelem két hónappal meghosszabbítható, ebben az esetben a meghosszabbítás tényéről – a 
meghosszabbítás okának megjelölésével - a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül – az adatkezelő az 
érintettet tájékoztatja.  
 

Személyazonosság igazolása  
A személyes adatok közlését megelőzően, szükséges az – érintett és amennyiben az érintett nevében és képviseletében 
meghatalmazott jár el – az eljáró személyazonosságának ellenőrzése is. Ennek bizonyítékaként bemutatandó az érintett 
– és amennyiben az érintett nevében meghatalmazott jár el,  – az eljáró személyazonosság igazolásaként is valamely 1 
db fényképes igazolvány. 

 
Ügyintézési jogosultság igazolása  
Amennyiben nem saját nevében jár el, úgy, az Ön személyazonosságának igazolásán túl szükséges az érintett ügyével 
kapcsolatban az Ön ügyintézési jogosultságának ellenőrzése. Ennek bizonyítékaként bemutatandó a jogosultság 
igazolásaként valamely dokumentum: 

a) Szülői felügyeletet igazoló nyilatkozat (1. sz. melléklet) 
b) Általános meghatalmazás 
c) Egyéb igazoló dokumentum 

 
A kérelmét felvevő kollégánknak elegendő bemutatni a fent jelzett igazoló dokumentumok valamelyikét. Az 
személyazonosság illetve az ügyintézési jogosultság igazolása után kollégánk befogadja az űrlapot, és 
megkezdjük a kérés feldolgozását.  
 

Adminisztrációs díj  
Amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó, úgy az Adatkezelő önköltség-számítási 
szabályzatában meghatározott adminisztratív költségtérítés kerülhet meghatározásra. Ennek megállapításáról a 
kérelem teljesítésének megkezdése előtt értesítjük az Igénylőt. 
 
Egyéb  
Némely esetben az adatkezelő részéről szükséges lehet további információk kérésére vagy személyes kapcsolat 
felvétele, hogy elkezdődhessen a kérelem feldolgozása.  

A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat csak azokat osztjuk meg, aki erre jogilag jogosult. A személyes 
adatokat a kérelem teljesítést követő  egy évig őrizzük. 
Az érintetti jogok igénylésével kapcsolatos adatkezelés tájékoztatóját az Adatkezelő érintetti jogok érvényesítésével 
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységében adatkezelési tájékoztatóban olvashatja. 
 
Irányadó jogszabályok  
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei tekintetében az alábbi jogszabályban foglalt 
rendelkezések az irányadók:  

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 60. §  
b) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet VII. fejezet 

 



E4. sz. melléklet

 
ÉRINTETTI JOGOK TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSA 

 

 

Az érintett 

Vezetéknév:  .......................................................................  Keresztnév:   ...............................................................   

Születési dátum:  ........................................................  

Postacím:   .................................................................................................................................................................  

Telefon:  ..................................................................   E-mail:  ............................................................................   
Dátum: …..............................-n benyújtott kérelme alapján az alábbi intézkedést tettem: 
 
 

 Információ kérés az érintett kezelt személyes adatairól  (GDPR 14. cikk)  

Intézkedés: Az érintett kezelt adatairól a kérelemben megjelölt formátumban és címre a tájékoztatást   

  megkapta,   NEM kapta meg, ennek indoka:  .................................................................................  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Információ kérés személyes adatai folyamatban lévő kezeléséről (GDPR 15. cikk) 

Intézkedés: Az érintett személyes adatai folyamatban lévő kezeléséről a kérelemben megjelölt formátumban 
és címre a tájékoztatást     megkapta,        

  NEM kapta meg, ennek indoka: ..............................................................................................................  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Kérelem az adatai helyesbítésére, pontosítására (GDPR 16. cikk) 

Intézkedés: Az érintett személyes adatai pontosítása   megtörtént, 

NEM történt meg, ennek indoka: ..............................................................................................................  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Kérelem az adatai törlésére (GDPR 17. cikk) 

Intézkedés: Az érintett személyes adatai törlése     megtörtént,  

NEM történt meg, ennek indoka: .............................................................................................................. 
  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Kérelem az adatai kezelésének korlátozására (GDPR 18. cikk) 

Intézkedés: Az érintett személyes adatai korlátozása    megtörtént, 

NEM történt meg, ennek indoka: ..............................................................................................................  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Kérelem az adatai más adatkezelőnek történő átadásáról (GDPR 20. cikk) 

Intézkedés: Az érintett személyes adatainak más adatkezelőhöz átadása    megtörtént, 

NEM történt meg, ennek indoka: .............................................................................................................. 
  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 Tiltakozás a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk) 

Intézkedés: Az érintett tiltakozására személyes adatai kezelésének megszüntetése    megtörtént, 

NEM történt meg, ennek indoka: ..............................................................................................................  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Tiltakozás az automata döntéshozatallal illetve profilalkotással kapcsolatban (GDPR 22. cikk) 

Intézkedés (1): Az érintett tiltakozására a személyére vonatkozó automata döntéshozatal alkalmazásának 
megszüntetése   megtörtént, 

NEM történt meg, ennek indoka: .............................................................................................................. 
  

Intézkedés (2): Az érintett tiltakozására a személyére vonatkozó profilalkotás alkalmazásának 
megszüntetése   megtörtént, 

NEM történt meg, ennek indoka: .............................................................................................................. 
  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Dátum:…............................................................ 
 
 
  ......................................................................  
 ügyintéző aláírása 
 

 



E5. sz. melléklet

  

 

 
JOGOSULTSÁGKEZELÉSI IGÉNYLŐLAP 

 
 
Felhasználó neve: ...................................................................................................................................  

Szervezeti egység: ..................................................................................................................................  

Szervezeti egység vezető neve: ..............................................................................................................  

Igénylő neve, ha személye eltér a felhasználótól: ..................................................................................  

Az igény: 
 jogosultságigénylés 
 meglévő jogosultság módosítása 
 összes jogosultság törlése jogviszony megszűnése miatt 

 
Az igény indokolása: 

 munkavállalói jogviszony kezdete 
 jelenlegi  pozíció változása 

 
A meglévő jogosultság leírása:  .............................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Az igényelt jogosultság, a jogosultság jóváhagyásához szükséges információ leírása: 
 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Amennyiben értelmezhető: a hozzáférés típusa (csak olvasás, írás-olvasás, tulajdonos stb,) 
 
 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 
Dátum:   ..............................................   ...................................................  
 igénylő aláírása 
 
Az igénylőlap beérkezésének dátuma:  .........................................  

Az igénylőlapot iktatta:  ..............................................................  
 
Az igény  indokolt  indokolatlan  ...................................................    
 szervezeti egység vezetőjének aláírása 

  ------------------------------------------------------------------------------   
Az igény  indokolt  indokolatlan  ...................................................    
 informatikai vezető aláírása 

  ------------------------------------------------------------------------------  
Az igény teljesülésének dátuma:   
   ................................................  
 informatikai vezető aláírása 


