ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ADÓÜGYI IGAZGATÁS
Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, valamint az érintettet megillető
jogok – ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának módját is – részletes
leírása az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban szerepelnek, amely szabadon elérhető és
megismerhető a Hivatal ügyintézésre szolgáló helyiségeiben, illetve a www.ecsed.hu
honlapon.

Az Adóügyi igazgatás keretében a Hivatal az alábbi adatkezelési tevékenységeket folytatja:

1. Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
1.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
1.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 5. sz. melléklet előírásai szerint.
1.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adatbejelentést kitöltő személy





Telefonszám
E-mail cím
Név (teljes név)

Adatbejelentő



Adókötelezettség keletkezésére okot adó
körülmény és időpontja
Adókötelezettség megszűnésére okot adó
körülmény és időpontja
Adókötelezettség változására okot adó
körülmény és időpontja
Adómentesség, adókedvezmény igénybevétele,
jogcíme
Adómérték megállapításához szükséges tények,
adatok
Egy helyrajzi számon található adótárgyak
fajtája és száma
Tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége,
tulajdoni (jogosultsági) hányada
Adatbejelentéssel érintett ingatlan (adótárgy)
címe
Adatbejelentéssel érintett ingatlan (adótárgy)
helyrajzi száma
Név (teljes név)




















Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Születési név
Adóazonosító jel
Lakóhely
Székhely címe
Levelezési cím

1.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
1.5 Az adatok megőrzésének határideje
15 év
1.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

2. Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
2.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
2.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 2. sz. melléklet előírásai szerint.
2.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adatbejelentést kitöltő személy





Telefonszám
E-mail cím
Név (teljes név)

Adatbejelentő




Adótárgyak száma
Adókötelezettség keletkezésére okot
adó körülmény és időpontja
Adókötelezettség megszűnésére okot
adó körülmény és időpontja
Adókötelezettség változására okot
adó körülmény és időpontja
Adómentesség, adókedvezmény
igénybevétele, jogcíme
Adatbejelentéssel érintett ingatlan
(adótárgy) címe
Adatbejelentéssel érintett ingatlan
(adótárgy) helyrajzi száma
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Születési név
Adóazonosító jel
Adószám
Statisztikai számjel
Lakóhely
Székhely címe
Levelezési cím

















2.4 Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):

2.5 Az adatok megőrzésének határideje
15 év
2.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

3. Adatbejelentés a telekadóról
3.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
3.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 3. sz. melléklet előírásai szerint.
3.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adatbejelentést kitöltő személy





Telefonszám
E-mail cím
Név (teljes név)

Adatbejelentő



Telek címe, helyrajzi száma,
általános jellemzői (területe,
forgalmi értéke, beépítettség)
Telek forgalmi értékét befolyásoló
tényezők
Tulajdonjogra, vagyoni értékű jogra
vonatkozó adatok
Adómérték megállapításához
szükséges tények, adatok
Adómentesség, adókedvezmény
igénybevétele, jogcíme
Adókötelezettség keletkezésére okot
adó körülmény és időpontja
Adókötelezettség megszűnésére okot
adó körülmény és időpontja
Adókötelezettség változására okot
adó körülmény és időpontja





















Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Születési név
Adóazonosító jel
Adószám
Statisztikai számjel
Lakóhely
Székhely címe
Levelezési cím

3.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
3.5 Az adatok megőrzésének határideje
15 év
3.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

4. Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
4.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
4.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 1. sz. melléklet előírásai szerint.
4.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adatbejelentő


























Építmény címe, helyrajzi száma
Építmény fajtája
Építmény forgalmi értékét
befolyásoló használati jellemzők
Építmény forgalmi értékét
befolyásoló műszaki paraméterek
Építményadó alapja
Adókötelezettség keletkezésére okot
adó körülmény és időpontja
Adókötelezettség megszűnésére okot
adó körülmény és időpontja
Adókötelezettség változására okot
adó körülmény és időpontja
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Születési név
Adóazonosító jel
Adószám
Statisztikai számjel
Lakóhely
Székhely címe
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
Tulajdonjogra, vagyoni értékű jogra
vonatkozó adatok
Adómérték megállapításához
szükséges tények, adatok
Adómentesség, adókedvezmény
igénybevétele, jogcíme

4.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:

Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
4.5 Az adatok megőrzésének határideje
15 év
4.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

5. Adatbejelentés gépjárműadóról
5.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
5.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 13. sz. melléklet előírásai szerint.
5.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adatbejelentő





Telefonszám
E-mail cím
Név (teljes név)

Adatbejelentő




Adófizetési kötelezettség szünetelése
Adómentességre való jogosultság
kezdő és befejező időpontja
Gépjármű rendszáma, alvázszáma
Tulajdonosi vagy üzembentartói
minőség
Adómentesség, adókedvezmény
igénybevétele, jogcíme
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Születési név
Adóazonosító jel
Adószám
Statisztikai számjel
Lakóhely
Székhely címe
Levelezési cím















5.4 Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
5.5 Az adatok megőrzésének határideje
15 év
5.6 Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

6. Adatbejelentési és bevallási nyilvántartás
6.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adatbejelentési és bevallási nyilvántartás vezetése
jogszabályi kötelezettség alapján.
6.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § d.) pont előírásai szerint.
6.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adózó






Benyújtás ténye és időpontja
Név (teljes név)
Helyi adókról szóló törvény szerinti
adatszolgáltatásban szereplő adatok
Valamennyi bejelentett és bevallott adat

6.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek): Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő; Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
Kormányhivatal, Rendőrség, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.
6.5 Az adatok megőrzésének határideje
Határidő nélkül (HN)
6.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

7. Adó- és értékbizonyítvány
7.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adó- és értékbizonyítvány kiállításához szükséges.
7.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 1990. évi XCIII. törvény 101. § előírásai szerint.
7.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Kérelmező


















Ingatlan tulajdoni lapjának és az
adásvételi szerződésnek másolata
Ingatlan adatai
Adó és értékbizonyítvány célja
Adó- és értékbizonyítvány
felhasználásának megjelölése
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Születési név
Adóazonosító jel
Adószám
Lakóhely
Székhely címe
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím

7.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek): Önkormányzat, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, önálló bírósági
végrehajtó.
7.5 Az adatok megőrzésének határideje
8 év
7.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),

- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

8. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról
8.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
8.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 7. sz. melléklet előírásai szerint.
8.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adóbeszedésre kötelezett







Adóbevallást kitöltő személy



















Adóköteles vendégéjszakák száma összesen
Fizetendő adó összege
Kedvezmény összege összesen
Önkormányzati rendelet alapján mentes szállásdíj
összesen
Szálláshely vagy más ingatlan címe, helyrajzi
száma
Számított idegenforgalmi adó összege
Tárgyhavi összes vendégéjszakák száma összesen
Törvény alapján mentes szállásdíj összesen
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Születési név
Adóazonosító jel
Adószám
Statisztikai számjel
Lakóhely
Székhely címe
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
Név (teljes név)

8.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
8.5 Az adatok megőrzésének határideje
15 év

8.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

9. Adószámla-nyilvántartás
9.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adószámla-nyilvántartás vezetése jogszabályi
kötelezettség alapján.
9.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § b.) pont; 2017. évi CL. törvény
70. § (1) bekezdés előírásai szerint.
9.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adózó






Név (teljes név)
Adóazonosító szám
Adózó adókötelezettségei
Teljesített befizetések és kiutalások

9.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):

9.5 Az adatok megőrzésének határideje
Határidő nélkül (HN)
9.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

10. Adózó képviseletére vonatkozó nyilvántartás
10.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adózó képviseletére vonatkozó nyilvántartás vezetése
jogszabályi kötelezettség alapján.
10.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § c.) pont előírásai szerint.
10.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adózó képviselője

10.4







Képviselet jellege
Képviseleti jogviszony időtartama
Képviselői minőség
Név (teljes név)
Adóazonosító szám

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
10.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
10.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

11. Adózói törzsadat-nyilvántartás
11.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adózók törzsadatainak nyilvántartása jogszabályi
kötelezettség alapján.
11.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § a.) pont; 35/2008. (XII. 31.) PM
rendelet 22. melléklet előírásai szerint.
11.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adózó



































Honlapjának címe
Technikai azonosító
Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja
Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme
Adóköteles tevékenység megszűnésének időpontja
Adóköteles tevékenység megszűnésének jogcíme
Bejelentés jellegére vonatkozó adatok
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma
Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének időpontja
Főtevékenység megnevezése
Gazdálkodási formája, GFO kódja
Helyi iparűzési adóelőleg bejelentéssel kapcsolatos adatok
Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás megszűnése
Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás választásának
időpontja
Iratok őrzésének helye
Kisadózó vállalkozások tételes adójában adóalanyiság kezdete
Kisadózó vállalkozások tételes adójában adóalanyiság
megszűnésének időpontja
Nyilvántartásba vétel időpontja
Nyilvántartásból való törlés időpontja
Pénzintézeti számlaszám
TEÁOR kód
Telephely megnevezése, jellege, címe
Név (teljes név)
Születési hely
Anyja keresztneve
Anyja vezeték neve
Adóazonosító jel
Adószám
Statisztikai számjel
Lakcím
Székhely címe
Levelezési cím
Telefonszám



Külföldi adóazonosító szám

Kézbesítési
meghatalmazott





Név (teljes név)
Lakcím
Székhely címe

Könyvvizsgáló











Név (teljes név)
Nyilvántartási szám
Lakcím
Székhely címe
Tulajdoni részesedés aránya
Tulajdonos illetősége
Név (teljes név)
Lakcím
Adóazonosító jel

Tulajdonos

11.4

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
11.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
11.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

13. Átruházott végrehajtási cselekményekre, visszatartási jog gyakorlására vonatkozó
adatok nyilvántartás.
12.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja önkormányzati adóhatóság által átruházott
végrehajtási cselekményekre, visszatartási jog gyakorlására vonatkozó adatok
nyilvántartása jogszabály alapján.
12.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § o.) pont előírásai szerint.
12.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Végrehajtást foganatosító





12.4

Teljesítés ténye és időpontja
Végrehajtásra történő átadás
időpontja
Név (teljes név)

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
12.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
12.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

13. Befizetések, számlakivonatok, utalások, azonosítás alatt álló v. más szervet megillető
bevételek nyilvántartása
13.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja befizetések, bevételek, fizetési számlakivonatok,
utalások nyilvántartása jogszabályi kötelezettség alapján.
13.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § k.) pont előírásai szerint.
13.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adózó

13.4



37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 45. §-ban meghatározott számlázási
adatok

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek): Magyar Államkincstár
13.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
13.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

14. Behajthatatlannak minősített adótartozások nyilvántartása
14.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja behajthatatlannak minősített adótartozások
nyilvántartása jogszabályi kötelezettség alapján.
14.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § l.) pont előírásai szerint.
14.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adózó








14.4

Adó megnevezése
Adótartozás összege
Behajthatatlanná nyilvánítás
időpontja
Név (teljes név)
Adóazonosító szám
Statisztikai számjel

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
14.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
14.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

15. Bejelentés helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
15.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
15.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 18. sz. melléklet előírásai szerint.
15.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adóalany

Adóbevallást kitöltő
személy

15.4















Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Adószám
Lakóhely
Székhely címe
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 18. sz. mellékletében
foglalt egyéb adatok
Bejelentés jellegére vonatkozó adatok
Telefonszám
E-mail cím
Név (teljes név)

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
15.5

Az adatok megőrzésének határideje

15 év
15.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
16. Bejelentés kombinált áruszállításról
16.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
16.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 14. sz. melléklet előírásai szerint.
16.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adóalany


















16.4

Járatok és fuvarokmányok adatai
Tehergépjármű rendszáma, alvázszáma, korábbi
rendszáma
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Adószám
Statisztikai számjel
Pénzintézeti számlaszám
Lakóhely
Székhely címe
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
Bevallási időszak

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
16.5

Az adatok megőrzésének határideje

15 év
16.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
17. Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának
megszerzéséről v. változásról
17.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
17.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11. sz. melléklet előírásai szerint.
17.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Magánfőző (ügyfél)

Tulajdonostárs(ak)
































Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Lakóhely
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
Tulajdoni (jogosultsági) hányad
Magánfőző berendezés tulajdonszerzés jogcíme
Magánfőző berendezés tulajdonszerzésének ideje
Magánfőző berendezés tárolásának, használatának helye
Magánfőző berendezés űrtartalma
Tárolás/használat helyének helyrajzi száma
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Lakóhely
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
Tulajdoni (jogosultsági) hányad
Magánfőző berendezés tulajdonszerzés jogcíme
Magánfőző berendezés tulajdonszerzésének ideje
Magánfőző berendezés tárolásának, használatának helye
Magánfőző berendezés űrtartalma
Tárolás/használat helyének helyrajzi száma

17.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
17.5 Az adatok megőrzésének határideje
15 év
17.6Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

18. Bejelentkezés, változás-bejelentés önkormányzati adóhatósághoz
18.1Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
18.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 22. melléklet előírásai szerint.
18.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adózó




































Honlapjának címe
Technikai azonosító
Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja
Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme
Adóköteles tevékenység megszűnésének időpontja
Adóköteles tevékenység megszűnésének jogcíme
Bejelentés jellegére vonatkozó adatok
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma
Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének időpontja
Főtevékenység megnevezése
Gazdálkodási formája, GFO kódja
Helyi iparűzési adóelőleg bejelentéssel kapcsolatos adatok
Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás megszűnése
Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás választásának
időpontja
Iratok őrzésének helye
Kisadózó vállalkozások tételes adójában adóalanyiság kezdete
Kisadózó vállalkozások tételes adójában adóalanyiság
megszűnésének időpontja
Nyilvántartásba vétel időpontja
Nyilvántartásból való törlés időpontja
Pénzintézeti számlaszám
TEÁOR kód
Telephely megnevezése, jellege, címe
Név (teljes név)
Születési hely
Anyja keresztneve
Anyja vezeték neve
Adóazonosító jel
Adószám
Statisztikai számjel
Lakcím
Székhely címe
Levelezési cím
Telefonszám
Külföldi adóazonosító szám

Kézbesítési
meghatalmazott





Név (teljes név)
Lakcím
Székhely címe

Könyvvizsgáló











Név (teljes név)
Nyilvántartási szám
Lakcím
Székhely címe
Tulajdoni részesedés aránya
Tulajdonos illetősége
Név (teljes név)
Lakcím
Adóazonosító jel

Tulajdonos

18.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
18.5Az adatok megőrzésének határideje
15 év
18.6Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

18. Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési
tevékenység esetén
18.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
18.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 20. sz. melléklet előírásai szerint.
18.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adóalany

Adóbevallást kitöltő személy

Adótanácsadó, adószakértő

18.4











Név (teljes név)
Telefonszám
E-mail cím
Székhely címe
Adószám
Adóelőleg-kiegészítés összege
Név (teljes név)
Telefonszám
E-mail cím





Név (teljes név)
Bizonyítvány, igazolvány száma
Adóazonosító szám

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
18.5

Az adatok megőrzésének határideje

15 év
18.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

19. Bevallás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált
hőmennyiségről
19.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
19.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 21. sz. melléklet előírásai szerint.
19.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adóalany

Közös képviselő
























Adóalanyi minőség
Igénybe vett hőmennyiség
Közüzemi szerződés megszűnésének
ideje
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Adószám
Külföldi adóazonosító szám
Statisztikai számjel
Pénzintézeti számlaszám
Lakóhely
Székhely címe
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
Név (teljes név)
Lakóhely
Székhely címe
Telefonszám
E-mail cím

19.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
19.5 Az adatok megőrzésének határideje
15 év

19.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

20. Bevallás előállított magánfőzött párlat után
20.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
20.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 12. sz. melléklet előírásai szerint.
20.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Magánfőző













20.4

Bevallásban tett nyilatkozatok
Tárgyévben előállított magánfőzött
párlat mennyisége
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Lakóhely
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
20.5

Az adatok megőrzésének határideje

15 év
20.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

21. Bevallás előrehozott helyi adóról
21.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
21.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 19. sz. melléklet előírásai szerint.
21.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adóalany

Adóbevallást
kitöltő személy

















Előrehozott adó összege
Jövőben esedékessé váló adó, fizetési kötelezettség
időpontja, beszámítandó adó összege
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Adószám
Statisztikai számjel
Székhely címe
Lakóhely
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
Név (teljes név)

21.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
21.5 Az adatok megőrzésének határideje
15 év
21.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
22. Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
22.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
22.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 25. sz. melléklet előírásai szerint.
22.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adóalany













Adóbevallást kitöltő személy





22.4

Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Adószám
Lakóhely
Székhely címe
Bevallási időszak
Bevallás jellegére vonatkozó adatok
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 23.
sz. mellékletében foglalt egyéb
adatok
Telefonszám
E-mail cím
Név (teljes név)

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
22.5

Az adatok megőrzésének határideje

15 év
22.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
23. Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2019.
évre
23.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
23.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 25. sz. melléklet előírásai szerint.
23.3Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adóalany



35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 25.
sz. mellékletében foglalt egyéb
adatok

23.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
23.5Az adatok megőrzésének határideje
15 év
23.6Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

24. Bevallás helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
24.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
24.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 25. sz. melléklet előírásai szerint.
24.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adóalany

24.4














Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Adószám
Statisztikai számjel
*009*Pénzintézeti számlaszám
Székhely címe
Lakóhely
Levelezési cím
Telefonszám

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
24.5

Az adatok megőrzésének határideje

15 év
24.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

25. Bevallás szennyvíz elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
25.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges.
25.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. sz. melléklet előírásai szerint.
25.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Adótanácsadó, adószakértő





Név (teljes név)
Adóazonosító szám
Bizonyítvány, igazolvány száma

Díjfizető



Talajterhelési díj megállapításához és
ellenőrzéséhez szükséges adatok
Díjfizetéssel érintett ingatlan címe
Díjfizetéssel érintett ingatlan helyrajzi száma
Díjfizetéssel kapcsolatos adatok
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adószám
Adóazonosító jel
Statisztikai számjel
Lakóhely
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím















25.4 Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
25.5 Az adatok megőrzésének határideje
15 év
25.6 Az érintettet megillető jogok
Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),

- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

26. Biztosítási és ideiglenes biztosítási intézkedések nyilvántartása
26.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja intézkedések nyilvántartása jogszabályi kötelezettség
alapján.
26.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § m.) pont előírásai szerint.
26.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Biztosítási intézkedések alá vont fizetésre
kötelezett









26.4

Biztosítási intézkedés típusa
Intézkedés alapjául szolgáló okirat
megnevezése, iktatószáma
Intézkedések elrendelésének
időpontja
Intézkedések feloldásának időpontja
és jogalapja
Statisztikai számjel
Név (teljes név)
Adószám

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
26.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
26.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

27. Elektronikus ügyintézéshez szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása
27.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja e-ügyintézéshez szükséges
adatszolgáltatások nyilvántartása jogszabályi kötelezettség alapján.
27.2

hatósági

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § j.) pont; 2017. évi CL. törvény
89. § (1) előírásai szerint.
27.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Ügyfél-kaput létesítő személyek











27.4

Egyedi azonosító
Regisztráció időpontja
Regisztráció megszüntetésének
időpontja
Tárhely létrehozásának tényére
vonatkozó adat
Születési hely
Születési név
Anyja neve
Családi név
Utónév

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
27.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
27.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen

28. Építményadó, a telekadó külföldön bejegyzett szervezet adóalanyainak
nyilvántartása
28.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja építményadó-mentesség nyilvántartása jogszabályi
kötelezettség alapján.
28.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § e.) pont előírásai szerint.
28.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adóalany szervezet tagja (részvényese)

Adózó












28.4

Illetőség
Név (teljes név)
Adóazonosító jel
Adószám
Külföldi adóazonosító szám
Székhely címe
Telephely címe
Adatbejelentéssel érintett ingatlan
(adótárgy) címe
Adatbejelentéssel érintett ingatlan
(adótárgy) helyrajzi száma
Név (teljes név)

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
28.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
28.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen

29. Építményadóban a műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-mentesség
nyilvántartása
29.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja építményadó-mentesség nyilvántartása jogszabályi
kötelezettség alapján.
29.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § g.) pont előírásai szerint.
29.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adózó















29.4

Adómentesség kezdő- és befejező éve
Befizetett adó és kamat összege, befizetés időpontja
Előírt adó összege és a felszámított kamat összege
Jelzálog bejegyzésének időpontja
Jelzálog törlésének időpontja
Kiadott határozat száma, jogerőre emelkedésének vagy
véglegessé válásának időpontja
Kivetett adó és kamatfizetési kötelezettség összege
Mentességet biztosító határozat száma, jogerőre
emelkedésének, véglegessé válásának időpontja
Műemléképület címe
Műemléképületben lévő önálló adótárgy címe, fajtája,
adóalapja, helyrajzi száma
Név (teljes név)
Adóazonosító szám
Statisztikai számjel

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
29.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
29.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,

- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen

30. Építményadóban és a magánszemély kommunális adójában adófelfüggesztést
igénybe vevők nyilvántartása
30.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adófelfüggesztést igénybe vevők nyilvántartása
jogszabályi kötelezettség alapján.
30.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § f.) pont előírásai szerint.
30.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adózó

30.4












Név (teljes név)
Adóazonosító jel
Adófelfüggesztés alá vont ingatlan címe
Adófelfüggesztés kezdő éve
Adófelfüggesztés megszűnésének időpontja, oka
Előző években bejegyzett jelzálog összege
Hasznos alapterület
Tárgyévben bejegyzett jelzálog összege
Adófelfüggesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma
Kivetett adó összege és előző években felszámított
kamat

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
30.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
30.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

31. Feltételes adómentességet igénybe vevő adózók nyilatkozatainak nyilvántartása
31.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja feltételes adómentességet igénybe vevők
nyilvántartása jogszabályi kötelezettség alapján.
31.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § h.) pont előírásai szerint.
31.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adózó







31.4

Adómentességre vonatkozó nyilatkozat
benyújtásának ténye, időpontja
Feltételes mentességgel érintett adó megnevezése
Adószám
Statisztikai számjel
Név (teljes név)

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
31.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
31.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

32. Gépjárműadó megállapításához szükséges hatósági adatszolgáltatások
nyilvántartása
32.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása
jogszabályi kötelezettség alapján.
32.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § i.) pont; 2017. évi CL. törvény
87-88. § előírásai szerint.
32.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adózó







Családi név
Utónév
Születési hely
Születési idő
Anyja neve

Gépjármű üzembentartója
/ tulajdonosa






Gépjármű alvázszáma
Gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása
Gépjármű rendszáma
GJ forgalomba helyezésének, forgalomból való
kivonásának időpontja, kivonás oka
Személygépjármű saját tömege
Személygépkocsi, motorkerékpár gyártási éve
Személygépkocsi, motorkerékpár teljesítménye
Tehergépjármű saját tömege és megengedett együttes
tömege
Tehergépjármű, autóbusz légrugós vagy azzal
egyenértékű rugózási rendszerének ténye
Üzembentartó személyében bekövetkezett változás,
tulajdonváltozás időpontja
Név (teljes név)
Lakcím
Székhely címe
Név (teljes név)
Anyja neve
Születési hely
Születési idő
Lakcím
Székhely címe
Gépjármű rendszáma
Jármű fajtája








Kérelmező - ideiglenes
rendszámtábla kiadása
iránt













32.4

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
32.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
32.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

33. Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni építményadóban, magánszemély
kommunális adójában
33.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adófelfüggesztésre vonatkozó eljárás lefolytatásához
szükséges.
33.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 16. sz. melléklet előírásai szerint.
33.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Benyújtóval közös háztartásban élő
személyek




Bevallás benyújtója






















Adófelfüggesztés alá vont ingatlan
címe
Adófelfüggesztéssel érintett ingatlan
helyrajzi száma
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Adószám
Lakóhely
Rokkantsági fok
Adófelfüggesztés alá vont ingatlan
címe
Adófelfüggesztéssel érintett ingatlan
helyrajzi száma
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Adószám
Lakóhely
Rokkantsági fok
Telefonszám
E-mail cím

33.4

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
33.5

Az adatok megőrzésének határideje

15 év
33.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

34. Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez
34.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja adókötelezettség megállapításához szükséges
Adatkezelés jogalapja.
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 17. sz. melléklet előírásai szerint.
34.2

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Magányszemély részvényes

34.3









Név (teljes név)
Tulajdoni részesedés aránya
Adóazonosító jel
Adószám
Illetőség
Székhely címe
Lakóhely

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
34.4

Az adatok megőrzésének határideje

Külön jogszabályban előírt időtartam.
34.5

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

35. Magánfőzés ellenőrzésével összefüggő adatok nyilvántartása
35.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a magánfőzés ellenőrzésével kapcsolatos adatok
nyilvántartása jogszabályi kötelezettség alapján.
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § p.), 2016. évi LXVIII. törvény
143. § (2) bek. előírásai szerint.
35.2

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Magánfőző (ügyfél)












35.3

Adójegy-mennyiséggel kapcsolatos adatok
Magánfőző berendezés tárolásának, használatának helye
Magánfőző berendezés tulajdonszerzés jogcíme
Magánfőző berendezés tulajdonszerzésének ideje
Magánfőző berendezés űrtartalma
Párlat előállításával kapcsolatos szabályok betartásának
ellenőrizhetőségéhez szükséges adatok
Tulajdoni (jogosultsági) hányad
Név (teljes név)
Lakcím
Adóazonosító jel

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek):
35.4

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
35.5

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

36. Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
36.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja megállapodás létrehozásához szükséges.
36.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. sz. melléklet előírásai szerint.
36.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adóalany

36.4












Név (teljes név)
Adóalanyi minőség
Tulajdoni (jogosultsági) hányad
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Adóazonosító jel
Adószám
Székhely címe
Lakóhely

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
36.5

Az adatok megőrzésének határideje

Külön jogszabályban előírt időtartam.
36.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

37. Meghatalmazás önkormányzati adóhatóság részére
37.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja meghatalmazás létrehozásához szükséges.
37.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 8. sz. melléklet előírásai szerint.
37.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Meghatalmazó személy

37.4















Meghatalmazás módja
Meghatalmazás tárgya
Név (teljes név)
Születési hely
Születési idő
Születési név
Anyja neve
Adóazonosító jel
Adószám
Lakcím
Levelezési cím
Székhely címe
Telephely címe

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
37.5

Az adatok megőrzésének határideje

15 év
37.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

38. Talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges közszolgáltatótól
származó nyilvt.
38.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez
szükséges közszolgáltatótól származó nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség
alapján.
38.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 2003. évi LXXXIX. Törvény 21/A. § (3) előírásai szerint.
38.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Díjfizető

38.4



Talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez
szükséges adatok

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
38.5

Az adatok megőrzésének határideje

5 év
38.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

41. Végrehajtási cselekmények nyilvántartása
39.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja végrehajtási cselekmények nyilvántartása jogszabályi
kötelezettség alapján.
39.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § n.) pont előírásai szerint.
39.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Adós



















Adótartozás
megfizetéséért
felelős személy

Végrehajtást
kérő



















Egyéb elérhetőségi adatok
Név (teljes név)
Születési név
Anyja neve
Születési hely
Születési idő
Személyi azonosító
Cégjegyzékszám
Statisztikai számjel
Adóazonosító szám
Bankszámlaszám
Lakcím
Székhely címe
E-mail cím
Foganatosított végrehajtási cselekmények, azok időpontja és
eredménye
Köztartozás - jogcím szerinti - összege, késedelmi pótlék
Döntés jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának
időpontja
Fizetési határidő
Költségkedvezményeire vonatkozó adatok
Végrehajtó okirat neve, száma
Adóazonosító szám
Egyéb elérhetőségi adatok
Név (teljes név)
Születési név
Anyja neve
Születési hely
Születési idő
Személyi azonosító
Lakcím
Személyi azonosító
Lakcím
Születési idő
Név (teljes név)
Születési név










39.4

Anyja neve
Születési hely
Cégjegyzékszám
Statisztikai számjel
Adóazonosító szám
Bankszámlaszám
Székhely címe
E-mail cím
Egyéb elérhetőségi adatok

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek): Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő; Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
Kormányhivatal, Rendőrség
39.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
39.6

Az érintettet megillető jogok

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a
Hivatalnál:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról),
- azok helyesbítését,
- az adatok kezelésének korlátozását,
- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,
- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

