ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLATVÉDELMI 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 Állatvédelmi igazgatás keretében a Hivatal az alábbi adatkezelési tevékenységeket
folytatja:

1. Ebösszeírás

1.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja ebnyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség
alapján.
1.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 1998. évi XXVIII.törvény 42/A. § (4) előírásai szerint.
1.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Beültetést végző állatorvos




Kamarai bélyegző száma
Név (teljes név)

Eb tulajdonosa




Név (teljes név)
Lakcím

Ebtartó







Név (teljes név)
Lakcím
Telefonszám
E-mail cím
Eb fajtája vagy fajtajellege vagy
keverék mivoltára való utalás
Eb ivartalanításának időpontja
Eb neme, születési ideje, színe,
hívóneve
Eb oltási könyvének száma
Eb tartási helye

Ebtartó és eb tulajdonosa (Következő
oldalon folytatva)








Ivartalanítást végző állatorvos




Eb veszettség elleni védőoltásai
során használt oltóanyag típusa,
gyártási száma
Eb veszettség elleni védőoltásainak
időpontja
Eb veszélyessé minősítésének ténye,
időpontja
Kisállatútlevél száma, kiállításának
időpontja
Törzskönyvezett eb esetén a
származási igazolás másolata
Transzponder sorszámát, a beültetés
időpontja
Veszettség szempontjából aggályos
eb megfigyelési státuszának ténye,
időpontja
Kamarai bélyegző száma
Név (teljes név)

Oltási könyvet kiadó állatorvos




Kamarai bélyegző száma
Név (teljes név)

Oltást végző állatorvos




Kamarai bélyegző száma
Név (teljes név)








1.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
1.5 Az adatok megőrzésének határideje
5 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. Méhészekről vezetett nyilvántartás

2.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség
alapján.
2.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 1998. évi XXVIII.törvény 42/A. § (4) előírásai szerint.
2.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Méhész








Állatorvosi igazolás száma, kelte,
kiállításának helye
Elhelyezésre szolgáló terület pontos
megjelölése, letelepedés ideje
Méhcsaládok állandó és legutóbbi
tartási helye
Méhcsaládok száma
Név (teljes név)
Lakóhely

2.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek): Hatvani Járási Hivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi
Osztály
2.5 Az adatok megőrzésének határideje
Határidő nélkül (HN)
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.

