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Adatkezelési tájékoztató 

 

 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 

Osztályán megvalósuló adatkezeléséhez 

 

 

 

Jelen dokumentum tartalmazza Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Városgazdálkodási 

Osztályának munkája során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatását.  

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. (rövidítve: GDPR) rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült. 

 

 

 

Elérhetőségeink adatkezelési ügyekben: 

 

az Önkormányzat adatai:  

 

székhelye:          1201 Budapest XX., Kossuth Lajos tér 1.  

törvényes képviselő:  Szabados Ákos polgármester 

postacím:          1725 Bp. PF. 93. 

honlap:          www.pesterzsebet.hu 

e-mail cím:          varosgazdalkodas@pesterzsebet.hu 

telefon:          + 36 1 283-0646 

 

a Hivatal adatai: 

székhelye:          1201 Budapest XX., Kossuth Lajos tér 1.  

törvényes képviselő:  dr. Demjanovich Orsolya jegyző  

postacím:          1725 Bp. PF. 93. 

honlap:          www.pesterzsebet.hu 

e-mail cím:          varosgazdalkodas@pesterzsebet.hu 

telefon:          + 36 1 283-0646 

 

az adatvédelmi tisztviselő adatai: 

neve: Gasztonyi Ildikó 

címe: 1201 Budapest XX., Kossuth Lajos tér 1. I/70. szoba 

elérhetősége: adatvedelem@pesterzsebet.hu 

 

 

 

http://www.pesterzsebet.hu/
mailto:varosgazdalkodas@pesterzsebet.hu
http://www.pesterzsebet.hu/
mailto:varosgazdalkodas@pesterzsebet.hu
mailto:adatvedelem@pesterzsebet.hu
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A kezelt adatok köre, célja, az adatkezelés joglapja és az adatkezelés időtartama: 

 

I. 

Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárás során végzett 

adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Az érintett természetes személy (ingatlan eladója és 

vevője) vonatkozásában: 

- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve 

lakcíme és/vagy tartózkodási helye, személyazonostó 

igazolvány száma, személyazonosító jel,  

- amennyiben az érintett jogi személy törvényes 

képviselője: név, cím,  

- adásvételi szerződésben megjelölt egyéb személyes 

adatok (pl. bankszámlaszám), 

- jogi képviselő esetén: név, cím, e-mail cím, 

telefonszám, elektronikus cím, KASZ, KRID szám, 

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-

mail cím. 

2. Az adatok forrása: Az ügyfél önkéntes adatszolgáltatása 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatát megillető elővásárlási jog 

gyakorlására, vagy az elővásárlási jog gyakorlásáról 

való lemondásra irányuló döntés előkészítését, 

végrehajtását célzó, a Polgármesteri Hivatalnál 

kérelemre indított hivatali eljárás lefolytatása, az 

elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntés meghozatala 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint. 

Az eljárás során keletkezett iratok (E211) nem 

selejtezhetők (nem semmisíthetőek meg).  

7. Adattovábbítás címzettjei: 

- Gazdasági Bizottság, valamint a Képviselő-testület 

tagjai 

- egyéb adattovábbítás vagy iratbetekintés az 
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Önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló 

szervek részére történhet 

A személyes adatokat az elővásárlási jog gyakorlására 

jogosult Gazdasági Bizottság, vagy a Képviselő-testület 

tagjai, valamint a döntést előkészítő, a Hivatal adott 

ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, jogosultságaiknak megfelelően 

ismerhetik meg elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

II. 

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások piaci alapon történő bérbeadásával összefüggő 

pályázatok során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Pályázó, pályázó házastársa/élettársa, valamint a 

pályázatban megjelölt, és vele/velük együtt költöző 

családtagjai vonatkozásában: 

- Természetes személy ügyfél adatai (családi- és 

utónév, születési családi és utónév, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, 

személyazonosító igazolvány szám) 

- Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím); 

- Bankszámlaszáma; 

- A pályázat jellege szempontjából lényeges egyéb 

adatok (így különösen jövedelmi helyzet, 

munkaviszonyra vonatkozó adatok); 

- A pályázó által megadott egyes adatok 

alátámasztására a Hivatal személyes adatokat is 

tartalmazó mellékletek benyújtását írja elő a 

pályázatban (jövedelemigazolás). 

2. Az adatok forrása: 
Pályázatot benyújtó és a vele együttköltözők önkéntes 

adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

-  A polgárok lakhatási feltételeinek javításához, 

lakásproblémáinak megoldásához való hozzájárulás, 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Szociális Bizottsága által kiírt piaci 

bérlakáspályázat lebonyolítása, a beérkezett pályázatok 

elbírálása, a jogosultsági feltételek meglétének 

ellenőrzése, az eljárás eredményének megállapításáról 

szóló döntés előkészítése, a döntés meghozatala, 
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végrehajtása. Pályázati eljárással összefüggő 

kapcsolattartás; 

- A Hivatal a megjelölt céloktól eltérő célra a 

személyes adatokat nem használja.   

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR 

II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak a pályázati eljárás során keletkezett iratai 

(I101) 15 év elteltével semmisíthetőek meg 

(selejtezhetőek le) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. Adattovábbítás címzettje: 

- Szociális Bizottság, valamint a Képviselő-testület 

tagjai 

- egyéb adattovábbítás vagy iratbetekintés az 

Önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló 

szervek részére történhet 

A személyes adatokat a pályázat elbírálására jogosult 

Szociális Bizottság, vagy a Képviselő-testület tagjai, 

valamint a döntést előkészítő, a Hivatal adott ügyben 

illetékes szervezeti egységének (Városgazdálkodási 

Osztály) vezetői és ezen szervezeti egység ügyintézői, 

jogosultságaiknak megfelelően ismerhetik meg 

elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

III. 

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális alapon történő bérbeadásával 

összefüggő pályázatok során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Pályázó, pályázó házastársa/élettársa, valamint a 

pályázatban megjelölt együtt költöző családtagjai 

vonatkozásában: 

- Természetes személy ügyfél adatai (családi- és 

utónév, születési családi és utónév, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, 

személyazonosító igazolvány szám) 

- Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím); 

- Bankszámlaszáma; 

- A pályázat jellege szempontjából lényeges egyéb 

adatok (így különösen jövedelmi helyzet, 

munkaviszonyra vonatkozó adatok); 

- A pályázó által megadott egyes adatok 

alátámasztására a Hivatal személyes adatokat is 
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tartalmazó mellékletek benyújtását írja elő a 

pályázatban (jövedelemigazolás). 

2. Az adatok forrása: 
Pályázatot benyújtó és a vele együttköltözők önkéntes 

adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

- A polgárok lakhatási feltételeinek javításához, 

lakásproblémáinak megoldásához való hozzájárulás, 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Szociális Bizottsága által kiírt 

szociális bérlakáspályázat lebonyolítása, a beérkezett 

pályázatok elbírálása, a jogosultsági feltételek 

meglétének ellenőrzése, az eljárás eredményének 

megállapításáról szóló döntés előkészítése, a döntés 

meghozatala, végrehajtása. Pályázati eljárással 

összefüggő kapcsolattartás; 

- A Hivatal a megjelölt céloktól eltérő célra a 

személyes adatokat nem használja.   

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR 

II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak a pályázati eljárás során keletkezett iratai 

(I101) 15 év elteltével semmisíthetőek meg 

(selejtezhetőek le). az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. Adattovábbítás címzettje: 

- Szociális Bizottság, valamint a Képviselő-testület 

tagjai 

- egyéb adattovábbítás vagy iratbetekintés az 

Önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló 

szervek részére történhet 

A személyes adatokat a pályázat elbírálására jogosult 

Szociális Bizottság, vagy a Képviselő-testület tagjai, 

valamint a döntést előkészítő, a Hivatal adott ügyben 

illetékes szervezeti egységének (Városgazdálkodási 

Osztály, Közművelődési, Egészségügyi és Szociális 

Osztály) vezetői és ezen szervezeti egység ügyintézői, 

valamint a Humán Szolgáltatások Intézménye vezetője 

és ügyintézői jogosultságaiknak és feladatkörüknek 

megfelelően ismerhetik meg elektronikus úton vagy 

papíralapon 
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8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

IV. 

Szociális, piaci, költségelvű, szolgálati bérlakásokra vonatkozó bérleti jogviszonyokkal 

kapcsolatos adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A bérlő, a bérlőtárs, valamint a bérlő vagy bérlőtárs 

házastársa/élettársa, valamint az önkormányzati 

bérleményben vele életvitelszerűen együtt lakó 

családtagjai vonatkozásában: 

- Az érintett természetes személy ügyfél adatai (családi- 

és utónév, születési családi és utónév, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, 

személyazonosító igazolvány szám; 

- Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím); 

- Bankszámlaszáma; 

- A bérbeadás jellege (szociális) szempontjából lényeges 

egyéb adatok (így különösen jövedelmi helyzet, 

munkaviszonyra vonatkozó adatok); 

- A bérlő által megadott egyes további adatok 

alátámasztására szolgáló iratok (vagyonnyilatkozat). 

2. Az adatok forrása: 
A bérlő, bérlőtárs és a velük együtt költöző önkéntes 

adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata, mint bérbeadóval bérleti jogviszonyban 

állók bérleti szerződéseinek nyilvántartása, a bérleti 

jogviszonnyal kapcsolatos döntésének előkészítését és 

végrehajtását célzó, a Polgármesteri Hivatalnál (a 

továbbiakban: Hivatal) kérelemre indított hivatali eljárás 

lefolytatása, a bérleti jog ismételt létesítésére, 

meghosszabbítására, módosítására, valamint egyes 

tulajdonosi döntések meghozatalára vonatkozó döntés 

előkészítése, végrehajtása, a kapcsolattartás feltételeinek 

biztosítása; 

- A Hivatal a megjelölt céloktól eltérő célra a 

személyes adatokat nem használja.   

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 
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megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak az eljárás során keletkezett iratai (lejárat 

után) 5 évig megőrzendők (I104) az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. (XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. Adattovábbítás címzettje: 

- Szociális Bizottság, illetve a Képviselő-testület tagjai; 

- Egyéb adattovábbítás vagy iratbetekintés az 

Önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló 

szervek részére történhet. 

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály, valamint a Közművelődési, 

Egészségügyi és Szociális Osztály) vezetői és ezen 

szervezeti egység ügyintézői, valamint a Humán 

Szolgáltatások Intézménye vezetője és ügyintézői 

jogosultságaiknak és feladatkörüknek megfelelően 

ismerhetik meg elektronikus úton vagy papíralapon 

8. 
 

Adatfeldolgozó adatai: 

- INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési, Szervező, 

Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1205 Budapest, Jókai M. u. 89., 

cégjegyzékszáma: 01-09-061468); 

Griffsoft Informatikai Zrt. (székhely: 1041 Budapest, 

Görgey Artúr u. 69-71., cégjegyzékszám: 01-10-

049196) 

- EP-RC Security Kft. (székhely: 1201 Budapest, Jósika 

u. 22, cégjegyzékszáma: 01-09-860985) 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

V.  

Önkényes lakásfoglalókkal szembeni eljárás 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Az önkényes lakásfoglaló, valamint az 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban vele 

életvitelszerűen együtt lakó családtagjai 

vonatkozásában: 

Az érintett természetes személyek adatai (családi- és 

utónév, születési családi és utónév, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, 

személyazonosító igazolvány szám). 

2. Az adatok forrása: önkényes lakásfoglaló önkéntes adatszolgáltatása 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 
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félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés szabályozása: 

 

Önkormányzati rendeletben szabályozott. 

 

5. Adatkezelés célja: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata, mint az érintett ingatlan tulajdonosa 

által kezdeményezett kiürítési eljárás lefolytatása. 

A Hivatal a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes 

adatokat nem használja.   

6. Adatkezelés jogalapja: 
GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

7. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati ingatlanok hasznosításával 

kapcsolatban keletkezett iratok nem selejtezhetők (nem 

semmisíthetők meg) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

8. Adattovábbítás címzettje: 

- A területileg illetékes és hatáskörrel rendelkező 

bíróság, illetve kijelölt bírósági végrehajtó. 

- Egyéb adattovábbítás vagy iratbetekintés az 

Önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló 

szervek részére történhet. 

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, jogosultságaiknak megfelelően 

ismerhetik meg elektronikus úton vagy papíralapon 

9. Adatfeldolgozó adatai: 

- INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési, Szervező, 

Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1205 Budapest, Jókai M. u. 89., 

cégjegyzékszáma: 01-09-061468, képviseli: Potoczky 

Attila ügyvezető). 

- EP-RC Security Kft. (székhely: 1201 Budapest, Jósika 

u. 22, cégjegyzékszáma: 01-09-860985) 

10. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

 Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

VI.  
Ingatlanhasználókkal, bérlőkkel kapcsolatos panaszok, bejelentések kezelésével 

kapcsolatban végzett adatkezeléséről 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy bejelentő, panaszos, jogi 

személy bejelentő képviselője vonatkozásában:  

- Természetes személy bejelentő neve, lakóhelye, 

kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím);  

- Jogi személy bejelentő képviselőjének neve és 

kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím). 
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2. Az adatok forrása: Bejelentő önkéntes adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

A polgárok panasz jogának érvényesítését szolgáló 

jogszabályi kötelezettség teljesítése, valamint a törvény 

szerinti közérdekű bejelentés megtétele lehetőségének 

biztosítása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak az eljárás során keletkezett iratai 2 évig 

megőrzendők (U311) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. Adattovábbítás címzettje: 

Hatáskör, vagy illetékesség hiányában a hatáskörrel 

vagy illetékességgel rendelkező szerv. 

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, jogosultságaiknak megfelelően 

ismerhetik meg elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

VII.  
Az Önkormányzatára, mint bérbeadóra vonatkozó adatkezelés (nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek és telkek esetében) 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A természetes személy bérlő, valamint a jogi 

személy bérlő törvényes képviselője, 

kapcsolattartója vonatkozásában: 

- Az érintett természetes személy ügyfél adatai 

(családi- és utónév, születési családi és utónév, 

születési hely, születési idő, anyja neve, lakóhely, 

tartózkodási hely, személyazonosító igazolvány szám, 

egyéni vállalkozói nyilvántartási szám; kapcsolattartó 

és képviselő esetén családi és utónév); 

- Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím); 
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- Bankszámlaszáma. 

2. Az adatok forrása: A bérlő önkéntes adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata, mint bérbeadóval bérleti 

jogviszonyban állók bérleti szerződéseinek 

nyilvántartása, a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos 

döntésének előkészítését és végrehajtását célzó, a 

Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) 

kérelemre indított hivatali eljárás lefolytatása, a bérleti 

jog ismételt létesítésére, meghosszabbítására, 

módosítására, valamint egyes tulajdonosi döntések 

meghozatalára vonatkozó döntés előkészítése, 

végrehajtása, a kapcsolattartás feltételeinek biztosítása; 

- A Hivatal a megjelölt céloktól eltérő célra a 

személyes adatokat nem használja.   

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati ingatlanok hasznosításával 

kapcsolatban keletkezett iratok nem selejtezhetők (nem 

semmisíthetők meg) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint (U619). 

7. Adattovábbítás címzettje: 

- Gazdasági Bizottság, valamint a Képviselő-testület 

tagjai 

- egyéb adattovábbítás vagy iratbetekintés az 

Önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló 

szervek részére történhet 

A személyes adatokat a tulajdonosi jogok gyakorlására 

jogosult Gazdasági Bizottság, vagy a Képviselő-testület 

tagjai, valamint a döntést előkészítő, a Hivatal adott 

ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, jogosultságaiknak megfelelően 

ismerhetik meg elektronikus úton vagy papíralapon 

8. 
 

Adatfeldolgozó adatai: 

- INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési, Szervező, 

Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1205 Budapest, Jókai M. u. 89., 
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cégjegyzékszáma: 01-09-061468); 

- Griffsoft Informatikai Zrt. (székhely: 1041 Budapest, 

Görgey Artúr u. 69-71., cégjegyzékszám: 01-10-

049196) 

- EP-RC Security Kft. (székhely: 1201 Budapest, 

Jósika u. 22, cégjegyzékszáma: 01-09-860985) 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

VIII.  

Az Önkormányzat, mint ingatlantulajdonos által végzett ingatlanértékesítésekre vonatkozó 

adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A bérlő, a bérlőtárs, valamint – ha az ingatlan 

nyilvános versenyeztetés útján történik – a 

versenyeztetési eljárásban részt vevő természetes 

személy, vagy jogi személy megjelölt kapcsolattartója 

vonatkozásában:  

- A vevőként jelentkező természetes személy adatai 

(családi- és utónév, születési családi és utónév, születési 

hely, születési idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási 

hely, személyazonosító igazolvány szám; személyi 

szám, adóazonosító jel), valamint kapcsolattartási adatai 

(telefonszám, e-mail cím); bankszámlaszáma; 

- Jogi személy vevő esetében a megjelölt kapcsolattartó 

neve és kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail 

cím). 

2. Az adatok forrása: 

A vásárlási szándékot benyújtó bérlő, bérlőtárs kérelme, 

vagy a versenyeztetési eljárásban benyújtott pályázat, 

önkéntes adatszolgáltatás. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata, mint ingatlantulajdonossal bérleti 

jogviszonyban állók vételi szándékának elbírálása, a 

Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) 

kérelemre indított hivatali eljárás lefolytatása, az 

adásvételi szerződés megkötése, módosítására, valamint 

egyes tulajdonosi döntések meghozatalára vonatkozó 

döntés előkészítése, végrehajtása, a kapcsolattartás 

feltételeinek biztosítása; 

- A Hivatal a megjelölt céloktól eltérő célra a 

személyes adatokat nem használja.   

5. Adatkezelés jogalapja: 
GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 
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A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati ingatlanok hasznosításával 

kapcsolatban keletkezett iratok nem selejtezhetők (nem 

semmisíthetők meg) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint (U619). 

7. Adattovábbítás címzettje: 

- Gazdasági Bizottság, illetve a Képviselő-testület tagjai 

- Elővásárlási jog gyakorlására jogosultak (Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdésében, 

Budapest Főváros Önkormányzata, illetve a kerületi 

önkormányzatok az egyes állami tulajdonban lévő 

vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 

1991. évi XXXIII. törvény 39 § alapján), osztatlan 

közös tulajdon esetén a tulajdonostársak. 

- Egyéb adattovábbítás vagy iratbetekintés az 

Önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló 

szervek részére történhet. 

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, jogosultságaiknak megfelelően 

ismerhetik meg elektronikus úton vagy papíralapon. 

8. 
 

Adatfeldolgozó adatai: 

INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési, Szervező, Fejlesztő 

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

1205 Budapest, Jókai M. u. 89., cégjegyzékszáma: 01-

09-061468) 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

IX.  

A társasházak magántulajdonosaira és közös képviselőire vonatkozó személyes adatok 

kezeléséről 

 

1. Érintettek köre: 

Azon társasházakban lévő albetétek magántulajdonosai, 

illetve közös képviselői (jogi személy esetén a közös 

képviseletet ellátó törvényes képviselője) mely 

társasházakban önkormányzati tulajdonban lévő albetét 

is található. 

2. Kezelt személyes adatok: 

- Az érintett természetes személy ügyfél adatai (családi- 

és utónév, születési családi és utónév, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakóhely), kapcsolattartási 

adatok (telefonszám, e-mail cím), 

Jogi személy törvényes képviselője családi neve, 

utóneve és kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail 

cím) 
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3. Az adatok forrása: 
Ingatlannyilvántartás, közgyűlési határozat, illetve a 

kérelmet benyújtó érintett önkéntes adatszolgáltatása. 

4. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

5. Adatkezelés célja: 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokkal 

kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségek ellátása, az 

önkormányzat gazdálkodásának elősegítése; 

- A Hivatal a megjelölt céloktól eltérő célra a 

személyes adatokat nem használja.   

6. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

7. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati ingatlanok hasznosításával 

kapcsolatban keletkezett iratok nem selejtezhetők (nem 

semmisíthetők meg) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint (U619). 

8. Adattovábbítás címzettje: 

Egyéb adattovábbítás vagy iratbetekintés az 

Önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló 

szervek részére történhet. 

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, jogosultságaiknak megfelelően 

ismerhetik meg elektronikus úton vagy papíralapon 

9. Adatfeldolgozó: Nincs 

10. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

11. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

 

 

X. 

A helyi támogatás igénylésével összefüggő kérelmek elbírálása során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A kérelmező vonatkozásában:  

- természetes személy ügyfél adatai (családi- és 

utónév, születési családi és utónév, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, 
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személyazonosító igazolvány szám; 

- kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím); 

- bankszámlaszáma; 

- a jogosultság elbírálásához szükséges lényeges egyéb 

adatok (így különösen jövedelmi helyzet, 

munkaviszonyra vonatkozó adatok); 

- a kérelmező által megadott egyes adatok 

alátámasztására a Hivatal személyes adatokat is 

tartalmazó mellékletek benyújtását írja elő a 

pályázatban (jövedelemigazolás). 

2. Az adatok forrása: - kérelmet benyújtó önkéntes adatszolgáltatása 

3. Érintettek tájékoztatása:  

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

A polgárok magántulajdonban lévő ingatlanainak víz- 

és/vagy csatorna közműfejlesztéséhez, lakás, családi 

ház korszerűsítéséhez, homlokzatfelújításához, 

nyílászárócseréhez helyi támogatás nyújtása, a 

beérkezett kérelmek elbírálása, a jogosultsági 

feltételek meglétének ellenőrzése, a támogatás 

odaítéléséről szóló döntés előkészítése, a döntés 

meghozatala, végrehajtása. Az eljárással összefüggő 

kapcsolattartás. 

A Hivatal a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes 

adatokat nem használja.  

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR 

II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak a pályázati eljárás során keletkezett iratai 

(I109) 15 év elteltével semmisíthetőek meg 

(selejtezhetőek le). az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. Adattovábbítás címzettje: 

- Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 

tagjai (A helyi támogatás iránt benyújtott kérelmek 

megítélése és elbírálása tárgyában a Környezetvédelmi 

és Városfejlesztési Bizottság dönt); 

- Támogatási szerződést és jelzálogszerződést 

szerkesztő jogi képviselő  

- Jelzálogjog bejegyzésére jogosult, illetékes 
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Földhivatal 

- Egyéb adattovábbítás vagy iratbetekintés az 

Önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló 

szervek részére történhet. 

A személyes adatokat az kérelem elbírálására jogosult 

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság, vagy a 

Képviselő-testület tagjai, valamint a döntést előkészítő, 

a Hivatal adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, jogosultságaiknak megfelelően 

ismerhetik meg elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

XI. 

   A fakivágási ügyekkel kapcsolatos adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy vagy jogi személy kérelmező, 

vagy egyéb ügyfél képviselője vonatkozásában: 

- Természetes személy kérelmező neve, lakóhelye, 

kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím); 

- Jogi személy kérelmező képviselőjének neve és 

kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím). 

2. Az adatok forrása: Kérelmező önkéntes  adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése, a természetes és 

az épített környezet védelme, valamint a lakosság 

egészségének védelme, a vagyonbiztonság megóvása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR 

II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak az eljárás során keletkezett iratai 5 évig 

megőrzendők (F106) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. Adattovábbítás címzettje: 

A személyes adatokat a tulajdonosi hozzájárulás 

megadására jogosult polgármester, Környezetvédelmi 

és Városfejlesztési Bizottság, Képviselő-testület tagjai, 

valamint a döntést előkészítő, a Hivatal adott ügyben 
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illetékes szervezeti egységének (Városgazdálkodási 

Osztály) vezetői és ezen szervezeti egység ügyintézői, 

jogosultságaiknak megfelelően ismerhetik meg 

elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

XII. 

A gyom- és parlagfűmentesítéssel kapcsolatos ügyek adatkezelése 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy vagy jogi személy képviselője 

kérelmező, vagy egyéb ügyfél vonatkozásában: 

- Természetes személy kérelmező neve, lakóhelye, 

kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím); 

- Jogi személy kérelmező képviselőjének neve és 

kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím). 

2. Az adatok forrása: A kérelmező önkéntes adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése, a természetes és 

az épített környezet, valamint a lakosság egészségének 

védelme. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR 

II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak az eljárás során keletkezett iratai 10 évig 

megőrzendők (E102) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. 

 

Adattovábbítás címzettje: 

 

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, jogosultságaiknak megfelelően 

ismerhetik meg elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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XIII. 

Hulladékgazdálkodási és köztisztasági ügyekkel kapcsolatos adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy vagy jogi személy képviselője 

kérelmező, vagy egyéb ügyfél vonatkozásában: 

- Természetes személy kérelmező neve, lakóhelye, 

kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím); 

- A jogi személy kérelmező képviselőjének neve és 

kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím). 

2. Az adatok forrása: A kérelmező önkéntes adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése, a természetes és az 

épített környezet, valamint a lakosság egészségének 

védelme. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak az eljárás során keletkezett iratai 10 évig 

megőrzendők (E102) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. 

 

Adattovábbítás címzettje: 

 

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, jogosultságaiknak megfelelően 

ismerhetik meg elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

XIV. 

Útkezelői hozzájárulással (közútkezelői hozzájárulás, munkakezdési engedély, 

burkolatbontási engedély, mozgássérült parkolók kijelölésére vonatkozó kérelem, 

forgalomtechnikai ügyek, stb.) kapcsolatos adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: Természetes személy kérelmező, jogi személy 
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kérelmező képviselője vonatkozásában: 

- Természetes személy kérelmező neve, lakóhelye, 

kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím); 

- Jogi személy kérelmező képviselőjének neve és 

kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím). 

2. Az adatok forrása: Kérelmező önkéntes adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése, útépítéssel, közúti 

közlekedéssel kapcsolatos hatósági ügyek elintézése, az 

épített környezet, a település tervszerű átalakítása, 

védelme.  

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak az eljárás során keletkezett iratai 5 évig 

megőrzendők (F104) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. 

 

Adattovábbítás címzettje: 

 

Hatáskör, vagy illetékesség hiányában a hatáskörrel vagy 

illetékességgel rendelkező szerv. 

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, valamint a döntéshozók 

jogosultságaiknak megfelelően ismerhetik meg 

elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

XV. 

Vízügyi szakhatósági ügyek (kutak létesítése, fennmaradása, szennyvízcsatorna rákötés, 

csapadékvíz elvezetés, stb.) kapcsolatos adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy kérelmező, jogi személy 

kérelmező képviselője vonatkozásában: 

- Természetes személy kérelmező neve, lakóhelye, 

kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím); 
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- Jogi személy kérelmező képviselőjének neve és 

kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím). 

2. Az adatok forrása: Kérelmező adat önkéntes szolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése, a természetes 

környezet és az ivóvízbázisok védelme, a település 

tervszerű alakítása és védelme. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR 

II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak az eljárás során keletkezett iratai nem 

selejtezhetőek (G111, G109, G115) az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. (XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. 
Adattovábbítás címzettje: 

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra. 

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, valamint a döntéshozók 

jogosultságaiknak megfelelően ismerhetik meg 

elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

XVI. 

Zajügyekkel kapcsolatos adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy kérelmező, jogi személy 

kérelmező törvényes képviselője vonatkozásában:  

- Természetes személy kérelmező neve, lakóhelye, 

kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím); 

- Jogi személy kérelmező képviselőjének neve és 

kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím). 

2. Az adatok forrása: Kérelmező önkéntes adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 
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továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése, a természetes és 

az épített környezet, valamint a lakosság egészségének 

védelme 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR 

II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak az eljárás során keletkezett iratai 5 évig 

megőrzendők (E109) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. Adattovábbítás címzettje: 

Hatáskör, vagy illetékesség hiányában a hatáskörrel 

vagy illetékességgel rendelkező szerv. 

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, valamint a döntéshozók 

jogosultságaiknak megfelelően ismerhetik meg 

elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

XVII. 

Közterületi hibák, hiányosságok, közterületekkel kapcsolatos közérdekű bejelentések 

(illegális hulladéklerakásra, közterületi fákra vonatkozó bejelentések, burkolathibák, stb.) 

kezelésére vonatkozó adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy bejelentő, jogi személy 

bejelentő képviselője vonatkozásában: 

-Természetes személy bejelentő neve, lakóhelye, 

kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím); 

- A jogi személy bejelentő képviselőjének neve és 

kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím). 

2. Az adatok forrása: Bejelentő önkéntes adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 



21 

 

 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 
Jogszabályi kötelezettség teljesítése, valamint a 

bejelentő tájékoztatása a megtett intézkedésekről. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak az eljárás során keletkezett iratai 2 évig 

megőrzendők (U311) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. 

 

Adattovábbítás címzettje: 

 

Az adatok a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

szervek részére kerülnek továbbításra, ha az ügyben a 

Hivatal vagy az Önkormányzat hatáskörrel és 

illetékességgel nem rendelkezik.  

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, valamint a döntéshozók 

jogosultságaiknak megfelelően ismerhetik meg 

elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

XVIII. 

Közterület-használat engedélyezésére vonatkozó adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy közterülethasználó, jogi 

személy közterülethasználó képviselője 

vonatkozásában: 

- Az érintett természetes személy ügyfél adatai (családi- 

és utónév, születési családi és utónév, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, 

személyazonosító igazolvány szám, egyéni vállalkozói 

nyilvántartási szám; kapcsolattartó és képviselő esetén 

családi és utónév; kapcsolattartási adatok (telefonszám, 

e-mail cím). 

- A jogi személy bejelentő képviselőjének neve és 

kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím). 

2. Az adatok forrása: 
Közterület-használatot kérelmező önkéntes 

adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 
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továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata, mint a közterület tulajdonosával a 

közterület használata tekintetében jogviszonyban állók 

közterület-használati szerződéseinek nyilvántartása, a 

közterület használatba adásával kapcsolatos döntések 

előkészítését és végrehajtását célzó, a Polgármesteri 

Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) kérelemre indított 

hivatali eljárás lefolytatása, a közterület-használathoz 

történő hozzájárulás megadására, meghosszabbítására, 

módosítására, valamint egyes tulajdonosi döntések 

meghozatalára vonatkozó döntés előkészítése, 

végrehajtása, a kapcsolattartás feltételeinek biztosítása; 

- A Hivatal a megjelölt céloktól eltérő célra a 

személyes adatokat nem használja.   

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak az eljárás során keletkezett iratai 5 évig 

megőrzendők (F103) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. Adattovábbítás címzettje: 

- Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 

- Egyéb adattovábbítás vagy iratbetekintés az 

Önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló 

szervek részére történhet. 

A személyes adatokat a döntést előkészítő, a Hivatal 

adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, valamint a döntéshozók 

jogosultságaiknak megfelelően ismerhetik meg 

elektronikus úton vagy papíralapon 

8. 
 

Adatfeldolgozó: 

Griffsoft Informatikai Zrt. (székhely: 1041 Budapest, 

Görgey Artúr u. 69-71., cégjegyzékszám: 01-10-

049196). 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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XIX. 

Az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó biztosítási eseményekkel kapcsolatban végzett 

adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy károsultak, valamint a jogi 

személy károsultak, illetve a biztosítási szerződéssel 

érintett jogi személyek törvényes képviselője 

vonatkozásában: 

- Természetes személy károsultak neve, lakóhelye, 

bankszámlaszáma, kapcsolattartási adatai 

(telefonszám, e-mail cím);  

- A jogi személy károsultak, illetve a biztosítási 

szerződéssel érintett jogi személyek képviselőinek 

személyazonosító és kapcsolattartási adatai (név, 

telefonszám, e-mail cím). 

2. Az adatok forrása: 
A kérelmet, kárbejelentést benyújtó önkéntes 

adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felelős 

gazdálkodás, az önkormányzat által okozott kár 

megtérítése a károsultak részére. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben a kérelmező 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR 

II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak az eljárás során keletkezett iratai 5 évig 

megőrzendők (F130) az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. Adattovábbítás címzettje: 

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. (székhelye: 1146 

Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.) 

A személyes adatokat a felelősség elismerésére 

jogosult polgármester, valamint a döntést előkészítő, a 

Hivatal adott ügyben illetékes szervezeti egységének 

(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti 

egység ügyintézői, valamint a döntéshozók 

jogosultságaiknak megfelelően ismerhetik meg 

elektronikus úton vagy papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 
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9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

XX. 

A beszerzési és közbeszerzési eljárásokra vonatkozó adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

- Ajánlattételre meghívott természetes személyek, 

illetve szervezetek képviselői vonatkozásában: 

- - Az ajánlattevő természetes személyek személyes 

adatai (név, lakóhely, egyéni vállalkozói 

nyilvántartásba vétel száma) és kapcsolattartási adatai 

(telefonszám, e-mail cím); 

- - Az ajánlattevő szervezetek képviselőinek 

személyazonosító és kapcsolattartási adatai (név, 

telefonszám, e-mail cím). 

2. Az adatok forrása: Az ajánlattevő önkéntes adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Városgazdálkodási Osztály hivatalos 

helyiségében, ügyfélfogadási időben papír alapon is 

megtekinthető (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

félemelet 40. szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

Az önkormányzati vagyonnal való felelős 

gazdálkodás, a közfeladatok ellátásához, 

közszolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi 

eszközök és szolgáltatások beszerzése, építési 

beruházások megrendelése. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

-  A GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja 

szerinti önkéntes adatszolgáltatás; 

- A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, 

hozzájáruláson alapul. Amennyiben az ajánlattevő 

megadja, a Hivatal azokat kapcsolattartási, illetve a 

döntés előkészítése megkönnyítése céljából a GDPR 

II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. 

6. Adatkezelés időtartama: 

A Hivatalnak a pályázati eljárás során keletkezett iratai 

(U606 és U605) 5 év elteltével semmisíthetőek meg 

(selejtezhetőek le). az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet szerint. 

7. Adattovábbítás címzettje: 

Adattovábbítás az Önkormányzat törvényességi 

felügyeletét gyakorló szervek, illetve a Közbeszerzési 

Hatóság, valamint az illetékes bíróság részére 

történhet, valamint közzétételre kerül az önkormányzat 

honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 

működtetett elektronikus rendszerben. 

A személyes adatokat az ajánlatkérő képviseletében 

eljáró személy, az eljárásban felkért hivatalos 

közbeszerzési tanácsadó, a bírálóbizottság tagjai, 

valamint a döntést előkészítő, a Hivatal adott ügyben 
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illetékes szervezeti egységének (Városgazdálkodási 

Osztály) vezetői és ezen szervezeti egység ügyintézői, 

valamint a döntéshozók jogosultságaiknak 

megfelelően ismerhetik meg elektronikus úton vagy 

papíralapon 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

Tájékoztatás az adatbiztonsági intézkedésekről: 

A személyes adatok védelméről a Hivatal saját belső utasítása alapján gondoskodik, valamint 

az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adat 

a) hitelessége biztosított, 

b) változatlansága igazolható 

c) jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.  

 

A hivatal az adatkezelés során megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre 

jogosult. Így például a döntés meghozatalakor a Szociális Bizottság a javaslatot zárt ülésen 

tárgyalja meg, a nyilvánosságra hozott határozatban csak monogramokat tüntet fel.  

 

Megőrzi a sérthetetlenséget, azaz megvédi az információ pontosságát és teljeségét. A Hivatal 

munkatársai megakadályozzák, hogy ahol adatkezeléssel, adatszolgáltatással kapcsolatos 

feladatellátásra kerül sor, illetéktelen személyek bejussanak, továbbá a személyes adatokat 

tartalmazó iratokat zárható szekrényekben helyezik el.  

A Hivatal informatikai rendszerét és hálózatát a Hivatal informatikai szakemberei egyaránt 

védik a külső támadások (vírusok, jogosulatlan hozzáférés) ellen.  

 

XXI. 

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok: 

 

I. Átlátható tájékoztatáshoz való jog 

 

Az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthető módon, ingyenesen kell tájékoztatni az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt 

megillető jogosultságokról. Amennyiben az érintett tájékoztatást kér, azt számára indokolatlan 

késedelem nélkül, de egy hónapon belül meg kell adni. 

Jogforrás: GDPR 12. cikk 

 

II. Az érintett személyes adataihoz történő hozzáférés, helyesbítés, törlés, kezelés korlátozása, 

tiltakozás és adathordozhatóság joga  

 

Az érintett a személyes adataihoz történő hozzáférési joga alapján jogosult arra, hogy az 

adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 

adatokhoz és a jogszabályban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. A hozzáférésen túl 

jogosult a helyesbítés, törlés, kezelés korlátozása, tiltakozás és adathordozhatóság jogának 

gyakorlására is. 

Jogforrás: GDPR 14. és 15. cikk 
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- A helyesbítéshez való jog 

 

A helyesbítéshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, 

figyelembe véve az adatkezelés célját, továbbá arra is jogosult, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

Jogforrás: GDPR 16. cikk 

 

- Az adatok törléséhez való jog 

 

Az adatok törléséhez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölni köteles az érintett személyes adatait, ha a GDPR 17. 

cikkében foglalt okok valamelyike fennáll. 

Jogforrás: GDPR 17. cikk 

 

- Az adatok kezelésének korlátozásához való jog 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére 

bizonyos kondíciók keretében az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, mely az adatok 

illetéktelen felhasználásának meggátolását szolgáló jogosultság, s mint ilyen, a különös 

védettségű adatoknál lehet leginkább releváns.   

Jogforrás: GDPR 18. cikk 

 

- Az adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítéshez való jog 

Az érintett által ismert adatkezelésektől eltérő, helyesbített, törölt, vagy korlátozott adatokról 

kérelemre, ha nem lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést nem kíván, úgy a 

változásokról az adatkezelő értesíti az érintettet. 

Jogforrás: GDPR: 19. cikk 

 

- Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, 

általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, s ez esetben is kiemelt fontosságú 

a hordozott adatok teljességének, pontosságának a megőrzése alapelvi szinten.   

Jogforrás: GDPR 20. cikk 

 

III. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

Jogforrás: GDPR 22. cikk 
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Tájékoztatás a jogorvoslat lehetőségeiről 

 

A személyes adatok védelméhez fűződő jogai megsértése esetén az érintett fordulhat az 

adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett saját lakó-, tartózkodási helye szerinti 

Törvényszékhez. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik, ezért a per -az érintett választása szerint – saját lakóhelye, 

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

Az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani:  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu,  

telefonszám: +36(1)/391-1400,  

postacím: 1530 Budapest Pf.: 5.,  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

 

Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is 

panaszt tehet. 

 

Tájékoztatjuk, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna 

panaszával - egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - 

keresse meg az Adatvédelmi Tisztviselőt. 

 

- neve: Gasztonyi Ildikó 

- címe: 1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1. I/70. szoba 

- elérhetősége: adatvedelem@pesterzsebet.hu 

 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló sz Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 3. 

 

 

Hatályos: 

 

2022. augusztus 15. napjától 

 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

 

 

dr. Demjanovich Orsolya s.k. 

jegyző 
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