ÁLTALÁNOS
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tájékoztatók célja, hogy a Polgármesteri Hivatal, mint Adatkezelő – eleget téve
az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének 13-14. cikkében foglalt
kötelezettségeinek – átlátható tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezelésével érintett
személyek számára.
1. A tájékoztatók rendszere
A Hivatal a könnyebb áttekinthetőség érdekében ún. többszintű tájékoztatást alkalmaz. Ez azt
jelenti, hogy a valamennyi adatkezelési tevékenységre általánosan érvényes információkat az
„Általános Adatkezelési Tájékoztató” tartalmazza, az egyedi ügyekre vonatkozó konkrét
szabályokat pedig az egyes ügycsoportokat végző szervezeti egységek tájékoztatóiban, továbbá
a papíralapú kérelmek, űrlapok hátoldalán találhatják meg.
Valamennyi tájékoztató rendelkezésre áll az ügyintézőknél vagy a www.ecsed.hu honlapon,
azokat az ügyfelek vagy más érintettek bármikor megismerhetik.
2. Adatkezelő megnevezése és elérhetősége
Ecséd Községi Önkormányzat
Székhely:

3013 Ecséd, Szabadság utca 139.

Képviselő:

dr. Orosz Mária Csilla, jegyző

Adószám:

15378785-2-10

Telefonszám:

+36 37 558 400

E-mail cím:

ecsed.ph@gmail.com

Adatkezelőként a Hivatal feladata a személyes adatok jogszerű kezelésének biztosítása, az
érintettek a Hivatalnál gyakorolhatják a 6. pontban foglalt jogaikat.
3. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Ha gyakorolni szeretné az adatkezeléssel kapcsolatban a 6. pontban foglalt valamely jogát, vagy
további tájékoztatásra lenne szüksége, forduljon bizalommal a Hivatal adatvédelmi
tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:
Adatvédelmi Tisztviselő neve: eKÖZIG Zrt.
Levelezési cím: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
E-mail cím: gdpr@ekozig.hu
Telefonszám: +36 52 505 087

4. Az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok tárolásának időtartama
A Hivatal különböző célokból kezeli az érintettek személyes adatait, ezek minden esetben
megtalálhatóak az adott ügyhöz kapcsolódó egyedi adatkezelési tájékoztatóban. Ilyen lehet
például valamilyen eljárás lefolytatása, jogszabály által előírt nyilvántartás vezetése, támogatás
folyósítása vagy akár egy rendezvény lebonyolítása.
A Hivatal által végzett adatkezelés túlnyomó része a 2011. évi CXII. törvény (Információs
önrendelkezésről és az információszabadságról) 5. § (3) bekezdése szerinti ún. „kötelező
adatkezelés”, amelyek esetében a jogalap az EU 679/2016 általános adatvédelmi rendeletének
(röviden: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. Eszerint az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Ez röviden azt jelenti, hogy legtöbb esetben azért van szükségünk az Ön személyes adataira,
mert azoknak a szolgáltatását törvény vagy más jogszabály írja elő. Minden ilyen esetben az
adott ügyhöz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmazza a konkrét jogszabályi
hivatkozást.
Hatósági eljárások során a Hivatal az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához
szükséges természetes személyazonosító adatokat és az ügyfajtát szabályozó törvényben
meghatározott személyes adatokat, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – az eljárás
eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat kezeli.
Előfordulhat továbbá, hogy az adatkezeléshez az Ön hozzájárulása szükséges (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pont) vagy valamely magánjogi szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen a
személyes adatok megadása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ezekben az esetekben is
egyedi tájékoztatást biztosítunk az adatkezeléssel kapcsolatban.
A Hivatal a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint meghatározott irattári terv, valamint az
adatkezelést szabályozó egyéb jogszabályokban foglalt megőrzési idők lejártáig tárolja a
személyes adatokat. A konkrét megőrzési idők megtalálhatóak az adott tevékenységre
vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban.
5. Adattovábbítás
A személyes adatok közlése történhet egy másik, önálló adatkezelő irányába, vagy ún.
adatfeldolgozó igénybevételével is sor kerülhet rá. Utóbbi esetben az adatfeldolgozó a Hivatal
nevében kezelheti a személyes adatokat, önállóan azokkal nem rendelkezhet.
A Hivatal, mint az Önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozott szerv esetén a 257/2016.
(VIII. 31.) Korm. rendelet a NISZ Zrt.-t jelöli meg általános jelleggel adatfeldolgozóként, aki
üzemelteti a rendszer működéséhez szükséges informatikai rendszert.
Jogszabály sok esetben előírja a személyes adatok továbbítását valamilyen más szerv felé
(például Magyar Államkincstár), ezekről az egyedi tájékoztatókban találhatnak információt.
6. Érintettek jogai
Az alábbiakban az Érintettet (olyan természetes személy, akinek személyes adatait az
Adatkezelő kezeli) megillető jogok átfogó és részletes leírása olvasható.

Az Érintett kérelmét bármilyen módon (írásban, elektronikus úton vagy akár szóban)
előterjesztheti az adatkezelő fentebbi elérhetőségein.
A Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – amely szükség
esetén további két hónappal meghosszabbítható – tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán
hozott döntésről.
6.1 Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
f) Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) adatok forrása;
h) automatizált döntéshozatal ténye.
6.2 Helyesbítéshez való jog
Az Érintett kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy
kiegészítését.
6.3 Törléshez való jog
Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés
ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
6.5 Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
közérdekből (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
6.6 Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon (elektronikusan) történik.
7. Jogorvoslat
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

