ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
EGYÉB IGAZGATÁSI ÜGYEK

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 Egyéb igazgatási ügyek keretében a Hivatal az alábbi adatkezelési tevékenységeket
folytatja:

1. Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

1.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségre
vonatkozó eljárás lefolytatásához szükséges.
1.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet előírásai szerint.
1.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Gazdálkodó szervezet képviseletében
eljáró személy





Név (teljes név)
Képviselői minőség
Lakcím

Kérelmező










Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Születési név
Lakcím
Értesítési cím
Földre vonatkozó adatok
földrészletenkénti bontásban
Adás-vételi szerződés eredeti
példánya



1.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: Külső címzettek: 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. Fakivágási engedélykérelem a közterületen lévő fás szárú növényekre

2.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja hatósági eljárás lefolytatása.
2.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet előírásai szerint.
2.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Kérelmező









Név (teljes név)
Cím
Telefonszám
Kivágás indoka
Érintett közterület neve, az érintett fás
szárú növény pontos elhelyezkedése
Fa/cserje faja
Növény(ek) tervezett pótlására
vonatkozó adatok

2.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: Külső címzettek: 2.5 Az adatok megőrzésének határideje
5 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. Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi
kérelem

3.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségre
vonatkozó eljárás lefolytatásához szükséges.
3.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet előírásai szerint.
3.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Gazdálkodó szervezet képviseletében
eljáró személy





Név (teljes név)
Lakcím
Képviselői minőség

Haszonbérbeadó kérelmező










Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Születési név
Lakcím
Értesítési cím
Földre vonatkozó adatok
földrészletenkénti bontásban
Haszonbérleti szerződés eredeti
példánya
Földre vonatkozó adatok
földrészletenkénti bontásban
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Születési név
Lakcím
Értesítési cím
Földre vonatkozó adatok
földrészletenkénti bontásban
Név (teljes név)
Anyja születési neve
Születési hely
Születési idő
Születési név
Lakcím
Értesítési cím
Állampolgárság


Haszonbérbeadó tulajdonostársak



Haszonbérlő


















3.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: Külső címzettek: 3.5 Az adatok megőrzésének határideje
5 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. Kérelem közterület használati engedély iránt

4.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja engedélyezési eljárás lefolytatása.
4.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 14/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdés előírásai
szerint.
4.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Kérelmező









Név (teljes név)
Állandó lakcím
Székhely címe
Folytatni kívánt tevékenység
gyakorlására jogosító okirat másolata
Közterület használat célja és
időtartama
Közterület használat helye, módja,
mértéke
Terület helyreállítására vonatkozó
nyilatkozat (zöldterület, közpark
esetén)

4.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: Külső címzettek: 4.5 Az adatok megőrzésének határideje
5 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. Környezeti rezgésforrás mérési jegyzőkönyve

5.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja a jegyzőkönyv felvételéhez szükséges.
5.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklet előírásai szerint.
5.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Mérés elvégzésére megbízást adó személy

Mérésért felelős személy

Mérést végző személy










Név (teljes név)
Méréssel kapcsolatos jogszabályban
meghatározott adatok
Cím
Név (teljes név)
Méréssel kapcsolatos jogszabályban
meghatározott adatok
Név (teljes név)
Méréssel kapcsolatos jogszabályban
meghatározott adatok
Cím

5.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: Külső címzettek: 5.5 Az adatok megőrzésének határideje
5 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. Üzemi vagy szabadidős zajforrás mérési jegyzőkönyve

6.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja a jegyzőkönyv felvételéhez szükséges.
6.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet előírásai szerint.
6.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Mérés elvégzésére megbízást adó személy





Mérésért felelős személy




Mérést végző személy





Név (teljes név)
Cím
Méréssel kapcsolatos jogszabályban
meghatározott adatok
Név (teljes név)
Méréssel kapcsolatos jogszabályban
meghatározott adatok
Név (teljes név)
Cím
Méréssel kapcsolatos jogszabályban
meghatározott adatok

6.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: Külső címzettek: 6.5 Az adatok megőrzésének határideje
5 év.
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. Vagyonnyilatkozat

7.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja a jogszabályon alapuló vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség igazolása.
7.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 2007. évi CLII. törvény melléklete előírásai szerint.
7.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Kötelezett személy












Kötelezettel egy háztartásban élő
hozzátartozó











Név (teljes név)
Születési hely
Születési idő
Anyja neve
Lakcím
Gazdasági társaságban fennálló
tisztséggel vagy érdekeltséggel
kapcsolatos adatok
Ingatlan tulajdonra vonatkozó adatok
Jövedelemre vonatkozó adatok
Nagy értékű ingóságokra vonatkozó
adatok
Pénzintézettel, magánszemélyekkel
szemben fennálló tartozások
Név (teljes név)
Születési hely
Születési idő
Anyja neve
Gazdasági társaságban fennálló
tisztséggel vagy érdekeltséggel
kapcsolatos adatok
Ingatlan tulajdonra vonatkozó adatok
Jövedelemre vonatkozó adatok
Nagy értékű ingóságokra vonatkozó
adatok
Pénzintézettel, magánszemélyekkel
szemben fennálló tartozások

7.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: Külső címzettek: 7.5 Az adatok megőrzésének határideje
Kötelezettség megszűnését követő 8 nap
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.

