ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
IPAR - KERESKEDELMI 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 Ipar – kereskedelmi igazgatás keretében a Hivatal az alábbi adatkezelési tevékenységeket
folytatja:

1. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás

1.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás 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, a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 2. sz. melléklet A) rész előírásai szerint.

1.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Kereskedő















Kereskedelmi tevékenység formája
Kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység jellege
Kereskedelmi tevékenység
megkezdésének, módosításának és
megszűnésének időpontja
Kereskedelmi tevékenységgel
kapcsolatos egyéb jogszabályban
meghatározott adatok
Kistermelő regisztrációs száma
Üzlet adatai
Név (teljes név)
Lakcím
Székhely címe
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Statisztikai számjel
Nyilvántartásba vétel száma

1.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek): Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Népegészségügyi Osztálya,
Megyei Kormányhivatal illetékes Járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálya, Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi
Főosztály, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Közlekedési
és Fogyasztóvédelmi Főosztálya, NAV Heves Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága,
Megyei Rendőr-főkapitányság Hatvani Rendőrkapitánysága, Megyei Kormányhivatal
Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Hatósága.

1.5 Az adatok megőrzésének határideje
Határidő nélkül (HN)
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. Bevásárló központ nyilvántartás

2.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség
alapján.
Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 4/A.§ (3) bekezdés előírásai szerint.
2.2 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Fenntartó











Üzemeltető






Bevásárlóközpont címe, az ingatlan
helyrajzi száma
Bevásárlóközpont elnevezése
Bevásárlóközpont nyitvatartási,
üzemeltetési ideje
Üzletek, más árusítóhelyek száma
Név (teljes név)
Lakcím
Fenntartó székhelye
E-mail cím
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Név (teljes név)
Lakcím
E-mail cím
Székhely címe

2.3 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek): Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi, Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörében
eljáró járási (fővárosi kerületi) Hivatala, kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala, illetékes rendőrkapitányság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

2.4 Az adatok megőrzésének határideje
Határidő nélkül (HN)
2.5 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.

3. Bevásárló központ üzemeltetésére irányuló bejelentés

3.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartásba vétel jogszabályi kötelezettség
alapján.
3.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 4/A. § (1) előírásai szerint.
3.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Fenntartó












Üzemeltető






Név (teljes név)
Cím
Székhely címe
E-mail cím
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Bevásárlóközpont címe, az ingatlan
helyrajzi száma
Bevásárlóközpont elnevezése
Területhasználat jogcíme
Üzletek, más árusítóhelyek száma
Bevásárlóközpont nyitvatartási,
üzemeltetési ideje
Név (teljes név)
Cím
Székhely címe
E-mail cím

3.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek): Megyei kormányhivatal népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörében
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala, az illetékes rendőrkapitányság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
3.5 Az adatok megőrzésének határideje
10 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. Helyi termelői piac nyilvántartás
4.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség
alapján.
4.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 4/B.§ (4) bekezdés előírásai szerint.
4.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Fenntartó










Üzemeltető






Helyi termelői piac címe, helyrajzi
száma
Piac nyitva tartási ideje
Területhasználatának jogcíme
Név (teljes név)
Lakcím
Székhely címe
E-mail cím
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Név (teljes név)
Lakcím
E-mail cím
Székhely címe

4.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek): Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi, Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörében
eljáró járási (fővárosi kerületi) Hivatala, kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala, illetékes rendőrkapitányság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

4.5 Az adatok megőrzésének határideje
Határidő nélkül (HN)
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. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentés
5.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartásba vétel jogszabályi kötelezettség
alapján..
5.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 4/B. § (2) előírásai szerint.
5.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Fenntartó










Név (teljes név)
Cím
E-mail cím
Székhely címe
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Helyi termelői piac címe, helyrajzi
száma
Területhasználat jogcíme
Piac nyitva tartási ideje






Név (teljes név)
Cím
E-mail cím
Székhely címe



Üzemeltető

5.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek): Megyei kormányhivatal népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörében
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala, az illetékes rendőrkapitányság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

5.5 Az adatok megőrzésének határideje
10 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. Kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentés

6.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartásba vétel 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 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet előírásai szerint.
6.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Kereskedő












Név (teljes név)
Cím
Székhely címe
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Kereskedelmi tevékenység formája
Kereskedelmi tevékenység helye
Üzlet adatai
Kereskedelmi tevékenység jellege
Kistermelő regisztrációs száma
Kereskedelmi tevékenységgel
kapcsolatos egyéb jogszabályban
meghatározott adatok

6.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek): Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Népegészségügyi Osztálya,
Megyei Kormányhivatal illetékes járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálya, Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatvani
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Közlekedési
és Fogyasztóvédelmi Főosztálya, NAV Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatósága, Megyei Rendőr-főkapitányság Hatvani Rendőrkapitánysága, Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi hatósága.

6.5 Az adatok megőrzésének határideje
10 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. Működési engedély iránti kérelem

7.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása.
7.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 2. sz. melléklet A) rész előírásai szerint.
7.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Kereskedő








Név (teljes név)
Cím
Székhely címe
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Kistermelő regisztrációs száma
Üzlet adatai
Kereskedelmi tevékenység jellege
Kereskedelmi tevékenységgel
kapcsolatos egyéb jogszabályban
meghatározott adatok

7.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek): Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Népegészségügyi Osztálya,
Megyei Kormányhivatal illetékes járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálya, Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatvani
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Közlekedési
és Fogyasztóvédelmi Főosztálya, NAV Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatósága, Megyei Rendőr-főkapitányság Hatvani Rendőrkapitánysága, Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi hatósága.

7.5 Az adatok megőrzésének határideje
10 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. Működési engedélyről vezetett nyilvántartás

8.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség
alapján.
8.2 Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 2. sz. melléklet B) rész előírásai szerint.
8.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Kereskedő













Nyilvántartásba vétel száma
Statisztikai számjel
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Székhely címe
Lakcím
Név (teljes név)
Üzlet adatai
Kistermelő regisztrációs száma
Kereskedelmi tevékenységgel
kapcsolatos egyéb jogszabályban
meghatározott adatok
Kereskedelmi tevékenység
megkezdésének, módosításának és
megszűnésének időpontja
Kereskedelmi tevékenység jellege

8.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett: Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Népegészségügyi Osztálya, Megyei
Kormányhivatal illetékes járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztálya, Megyei Kormányhivatal
Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főosztály, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatvani
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Közlekedési
és Fogyasztóvédelmi Főosztálya, NAV Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatósága, Megyei Rendőr-főkapitányság Hatvani Rendőrkapitánysága, Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Hatósága.

8.5 Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
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. Nem üzleti célú szálláshely működtetésével kapcsolatos bejelentés

9.1 Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartásba vétel 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 173/2003. (X.28.) Korm.rendelet 14/A. (1) bekezdés előírásai szerint.
9.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok
Szolgáltató














Szálláshely használatára való
jogosultságot igazoló okirat
Szálláshely típusa
Szolgáltatás megkezdésének
időpontja
Szolgáltatás nyújtására jogosultságot
igazoló okirat
Név (teljes név)
Cím
Statisztikai számjel
Szálláshely címe
Szálláshely jellege
Szálláshely megnevezése
Szálláshely minősítése
Szálláshely szobaszáma,
férőhelyszáma

9.4 Címzettek
Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek): A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a népegészségügyi
feladatkörében eljáró – a szálláshely szerint illetékes – járási (fővárosi kerületi) hivatala,
a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnoksága, a szálláshely szerint illetékes
építésügyi hatósága, külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen
lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes környezetvédelmi hatósága,
külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén
a szálláshely szerint illetékes vízügyi hatósága.

9.5 Az adatok megőrzésének határideje

10 év
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. Nem üzleti célú szálláshely nyilvántartás

10.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja 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, a 173/2003. (X.28.) Korm.rendelet 3. sz. melléklet előírásai szerint.
10.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Szálláshelyet üzemeltető személy













10.4

Nyilvántartásba vétel időpontja
Szálláshely címe
Szálláshely jellege
Szálláshely megnevezése
Szálláshely minősítése
Szálláshely nyilvántartási száma
Szálláshely nyitvatartása
Szálláshely szobaszáma,
férőhelyszáma
Név (teljes név)
Statisztikai számjel
Lakcím

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek): A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a népegészségügyi
feladatkörében eljáró – a szálláshely szerint illetékes – járási (fővárosi kerületi) hivatala,
a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnoksága, a szálláshely szerint illetékes
építésügyi hatósága, külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen
lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes környezetvédelmi hatósága,
külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén
a szálláshely szerint illetékes vízügyi hatósága.

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. Rendezvénytartási engedély iránt kérelem

11.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása.
11.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 23/2011. (III.8.) Korm.rendelet 5. § (1) bekezdés előírásai szerint.
11.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Kérelmező












11.4

Név (teljes név)
Székhely címe
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Rendezvény befogadóképessége
Rendezvény gyakorisága,
megtartásának napja, kezdésének és
befejezésének időpontja
Rendezvény helyszínéül szolgáló
ingatlan címe, helyrajzi száma,
alapterülete
Rendezvény megnevezése
Biztonsági terv
Rendezvényhez kapcsolódó
szolgáltatások megnevezése
Tűzvédelmi szabályzat

Címzettek

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

Az adatok megőrzésének határideje

10 év
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.

12. Rendezvénytartási engedély nyilvántartás

12.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség
alapján.
12.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 23/2011. (III.8.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet előírásai szerint.
12.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Kérelmező











12.4

Székhely címe
Rendezvény befogadóképessége
Rendezvény gyakorisága,
megtartásának napja, kezdésének és
befejezésének időpontja
Rendezvény helyszínéül szolgáló
ingatlan címe, helyrajzi száma,
alapterülete
Rendezvény megnevezése
Rendezvény nyilvántartásba vételi
száma
Rendezvénytartás megszűnésének
időpontja
Kapcsolódó szolgáltatások
megnevezése
Név (teljes név)

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek): Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósága a területileg
illetékes Fővárosi és Megyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi
hatósági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával. Megyei
Kormányhivatal eljáró járási hivatalával.

12.5

Az adatok megőrzésének határideje

Tevékenység megszüntetését követően.
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. Szálláshely működtetésével kapcsolatos bejelentés

13.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartásba vétel 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 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés előírásai szerint.
13.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Szolgáltató












13.4

Név (teljes név)
Cím
Székhely címe
Adóazonosító szám
Statisztikai számjel
Szálláshely befogadóképessége
Szálláshely vagy más ingatlan címe,
helyrajzi száma
Szálláshely megnevezése
Szálláshely típusa
Szálláshely használatának jogcíme

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek):
13.5

Az adatok megőrzésének határideje

10 év
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. Szálláshely nyilvántartás

14.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése 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 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés; 2009. évi LXXVI.
törvény 26. § (2) bekezdés előírásai szerint.
14.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Szolgáltató

















14.4

Engedély száma, tevékenység
gyakorlásának az engedélyben
foglalt területi, időbeli korlátai
Engedélyezett szolgáltatási
tevékenység megjelölése
Szálláshely ideiglenes bezárásának
ténye, időtartama
Szálláshely megszűnésének
időpontja, a megszűnés oka
Szálláshely-szolgáltatási
tevékenység típusa
Név (teljes név)
Lakcím
Székhely címe
Szálláshely címe
Nyilvántartásba vétel időpontja
Szálláshely megnevezése
Szálláshely nyilvántartási száma
Adóazonosító szám
Statisztikai számjel
Szálláshely befogadóképessége

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzett(ek): A honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívül működtetni kívánt
szálláshely esetében – elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát, a honvédelmi
és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely esetében – elsőfokú eljárásban a
honvédelemért felelős minisztert, a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot

állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba – az élelmiszer-higiéniai, -biztonsági, minőségi követelményeknek való megfelelés kérdésében – elsőfokú eljárásban megyei
kormányhivatalnak a szálláshely helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát, a 10 fő feletti
befogadóképességű szálláshely esetében annak elbírálása kérdésében, hogy a szálláshely
a tűzvédelmi követelményeknek megfelel-e a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívül
működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében – első- és másodfokú eljárásban az
első- és másodfokú tűzvédelmi hatóságot, a honvédelmi és katonai célú ingatlanon
működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében – az elsőfokú hatósági eljárásban a
honvédelemért felelős minisztert, valamint ha arra az építményre, amelyben a
szálláshelyet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem
benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási
engedélyt nem adtak ki – az általános építésügyi követelményeknek való megfelelés
kérdésében – a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívül működtetni kívánt szálláshely
engedélyezése esetében az elsőfokú eljárásban az építésügyi hatáskörben eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatalt, a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt
szálláshely engedélyezése esetében az elsőfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős
minisztert, a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely
esetében a honvédelmi ágazati munkavédelmi követelményeknek való megfelelés
kérdésében az elsőfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert. A
fogyasztóvédelmi hatósággal, és a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és
munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal.

14.5

Az adatok megőrzésének határideje

Tevékenység megszüntetését követően.
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. Telepengedély és bejelentéshez kötött ipari tevékenységekről vezetett nyilvántartás

15.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség
alapján.
15.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 57/2013. Korm.rendelet 6. sz. melléklet előírásai szerint.
15.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Ipari tevékenységet végző személy











15.4

Telep címe, helyrajzi száma
Telep használatának jogcíme
Telep üzemeltetésének időtartama
Telepen végzett ipari tevékenység
Nyilvántartásba vétel időpontja
Nyilvántartásba vétel száma
Név (teljes név)
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Székhely címe

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó: NISZ Zrt.
Külső címzettek: A teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú,
telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az
intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök. Megyei kormányhivatal
műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala,
népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala, környezetvédelmi és
természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely
szerinti járási hivatala, a telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala, megyei kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala, a telep fekvése szerint illetékes
területi vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság, honvédelemért felelős miniszter.

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. Telepengedély és bejelentéshez kötött ipari tevékenységgel kapcsolatos bejelentés

16.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása,
nyilvántartásba vétel jogszabályi kötelezettség alapján.
16.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet előírásai szerint.
16.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Ipari tevékenységet végző személy










16.4

Név (teljes név)
Székhely címe
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Telep címe, helyrajzi száma
Telep használatának jogcíme
Telepen végzett ipari tevékenység
Telep tulajdonosa
Telep üzemeltetésének időtartama

Címzettek

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

Az adatok megőrzésének határideje

10 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. Üzletszerű ingatlanközvetítői, az üzletszerű ingatlanvagyon értékelő- és közvetítői
tevékenységet végzőkről nyilvántartás.

17.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség
alapján.
17.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 499/2017. (XII.29.) Korm.rendelet 4.§ (1) bek.; 2009. évi LXXVI.
törvény 22. § (1) bek; 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (3) bek. előírásai szerint.
17.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Gazdálkodó szervezet személyesen
közreműködő tagja, alkalmazottja,
foglalkoztatottja



Név (teljes név)

Képviseletre jogosult személy




Név (teljes név)
Lakóhely

Szolgáltató





Munkáltatójának neve, székhelye
Szakképesítést tanúsító bizonyítvány
Szakképesítést tanúsító bizonyítvány
száma, kiadása helye, időpontja,
kiállító intézmény
Név (teljes név)
Születési név
Születési hely
Születési idő
Anyja születési neve
Lakcím
Székhely címe
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Tevékenységi kör
Nyilvántartásba vétel 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

Határidő nélkül (HN)
17.6

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.

18. Üzletszerű ingatlanközvetítői, üzletszerű ingatlanvagyon értékelő- és közvetítői
tevékenység bejelentés

18.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartásba vétel jogszabályi kötelezettség
alapján.
18.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 499/2017. (XII.29.) Korm.rendelet 4.§ (1) bek; 2009. évi LXXVI.
törvény 22. § (1) bek; 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (3) bek előírásai szerint.
18.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Gazdálkodó szervezet személyesen
közreműködő tagja, alkalmazottja,
foglalkoztatottja



Név (teljes név)

Képviseletre jogosult személy




Név (teljes név)
Lakóhely

Szolgáltató





Munkáltatójának neve, székhelye
Szakképesítést tanúsító bizonyítvány
Szakképesítést tanúsító bizonyítvány
száma, kiadása helye, időpontja,
kiállító intézmény
Név (teljes név)
Születési név
Születési hely
Születési idő
Anyja születési neve
Lakcím
Székhely címe
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Tevékenységi kör
Nyilvántartásba vétel száma












18.4

Címzettek

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

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
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. Vásár, piac működtetésével kapcsolatos engedély iránti kérelem

19.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása.
19.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, a 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdés előírásai szerint.
19.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Fenntartó














Üzemeltető

19.4





Név (teljes név)
Cím
Székhely címe
E-mail cím
Egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma
Területhasználat jogcíme
Vásár rendezésének, piac tartás
napi/heti nyitvatartási ideje
Vásár, piac (szak)jellege
Vásár, piac címe
Vásár, piac elnevezése
Vásár, piac helyrajzi száma
Vásár, piac számára kijelölt területet
alapterülete
Név (teljes név)
Cím
E-mail cím

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek): Megyei kormányhivatal népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörében
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala, az illetékes rendőrkapitányság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

19.5

Az adatok megőrzésének határideje

10 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. Vásár, piac nyilvántartás

20.1

Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség
alapján.
20.2

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
alapján kerül sor, az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 4.§ (6) bekezdés előírásai szerint.
20.3

Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok

Fenntartó

















Üzemeltető

20.4





Fenntartó címe
Fenntartó elektronikus levelezési
címe
Fenntartó neve
Fenntartó székhelye
Fenntartó vállalkozó nyilvántartásba
vételi száma
Engedély és a nyilvántartás sorszáma
Engedély kiadás időpontja
Engedély nyilvántartásba vételének
időpontját
Vásár rendezésének, piac tartás
napi/heti nyitvatartási ideje
Vásár rendezésének, piac tartásának
időpontja
Vásár rendezésének, piac tartásának
időtartama
Vásár, piac (szak)jellege
Vásár, piac címe
Vásár, piac elnevezése
Vásár, piac számára kijelölt területet
alapterülete
Név (teljes név)
Lakcím
E-mail cím

Címzettek

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé
továbbítjuk:
Adatfeldolgozó:
Külső címzett(ek): Megyei kormányhivatal népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörében

eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatala, az illetékes rendőrkapitányság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

20.5

Az adatok megőrzésének határideje

Határidő nélkül (HN)
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.

