
 

 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán 

megvalósuló adatkezelésekhez 

 

Jelen dokumentum tartalmazza Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat), Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri 

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint Budapest Főváros XX. kerületében működő 

nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Szervezési Osztály 

által – munkája során kezelt – személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatásait. 

 

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. GDPR rendelet (a továbbiakban: GDPR 

rendelet) szabályaival összhangban készült. 

 

Elérhetőségeink adatkezelési ügyekben: 

 

I. Önkormányzat adatai: 

• székhely:   1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

• törvényes képviselő:  Szabados Ákos polgármester 

• postacím:   1725 Bp., Pf.: 93. 

• telefon:   +36-1-283-0391 

• e-mail:   szervez@pesterzsebet.hu 

• honlap:  www.pesterzsebet.hu 

II. Nemzetiségi Önkormányzatok  

• székhely:   1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

• törvényes képviselő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 

• postacím:   1725 Bp., Pf.: 93. 

• telefon:   +36-1-283-0391 

• e-mail:   szervez@pesterzsebet.hu 

• honlap:   www.pesterzsebet.hu 

III. Hivatal adatai: 

• székhely:   1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

• törvényes képviselő:  dr. Demjanovich Orsolya jegyző 

• postacím:   1725 Bp., Pf.: 93. 

• telefon:   +36-1-283-0391 

• e-mail:   szervez@pesterzsebet.hu 

• honlap:   www.pesterzsebet.hu 

 

 

Adatvédelmi tisztviselő adatai: 

• neve:   Gasztonyi Ildikó 

• címe:   1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

• elérhetősége:  adatvedelem@pesterzsebet.hu 
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http://www.pesterzsebet.hu/
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A kezelt adatok köre, célja, az adatkezelés jogalapja és az adatkezelés 

időtartama: 

 
 

I. ÖNKORMÁNYZATI ADATKEZELÉSEK 

 

 

I/1. Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok (ideértve a nem képviselő 

bizottsági tagok is) személyi anyagainak kezelése során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy - önkormányzati képviselő, 

képviselő bizottsági tag (nem képviselő bizottsági tag) 

- vonatkozásában: 

- név (születési név), születési helye és ideje, anyja neve, 

állandó lakcíme, postacíme; 

- személyi igazolvány száma, adóazonosító jele;  

- kapcsolattartási adatok, elérhetőségek (telefonszám, 

mobiltelefonszám, email – privát adatok is); 

- jelölő szervezet. 

2. Az adatok forrása: 
Önkormányzati képviselő, bizottsági tag 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). 

4. Adatkezelés célja: 

- Helyi önkormányzati feladat-és hatáskörök képviselő-

testületi gyakorlásának lehetővé tétele; 

- Nyilvánossággal, képviselők elszámoltathatóságával 

összefüggő közérdek és a választók információs 

jogának biztosítása, mely miatt 

o a képviselői tiszteletdíj és juttatás, a 

vagyonnyilatkozat (az azonosító adatok 

kivételével) közérdekből nyilvános adat, 

o a képviselők adatait köztartozásmentes adatbázisba 

kell feltölteni; 

- a felügyeletet ellátó miniszter ágazati feladatainak 

ellátása érdekében adatok szolgáltatását kérheti. 

http://www.pesterzsebet.hu/
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5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

- Magyarország Alaptörvénye; 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

- 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról; 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. 

(XI.29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz). 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, 

juttatásai, tiszteletdíja (IT: U507) során keletkező iratok 

megőrzési ideje: 5 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: 
Esetenként, felügyeletet ellátó szervek (kormányhivatal, 

Belügyminisztérium, nyomozó hatóság). 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

I/2. Képviselő-testületi ülésekről és bizottsági ülésekről jelenléti ív készítése 

során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy - önkormányzati képviselő, 

képviselő bizottsági tag (nem képviselő bizottsági tag), 

valamint a bizottsági ülésre meghívottak - 

vonatkozásában:  

- név. 

2. Az adatok forrása: 
Önkormányzati képviselő, bizottsági tag, bizottsági 

ülésre meghívott 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
A képviselőket, a bizottságok képviselő és nem képviselő 

terhelő törvényi kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzése, a mulasztás szükségszerű szankcionálása. 

http://www.pesterzsebet.hu/
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5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. 

(XI.29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz). 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, 

juttatásai, tiszteletdíja (IT: U507) során keletkező iratok 

megőrzési ideje: 5 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

I/3. Képviselő-testületi ülésekről és bizottsági ülésekről hangfelvétel készítése 

során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy - önkormányzati képviselő, 

képviselő bizottsági tag (nem képviselő bizottsági tag), 

valamint bizottsági ülésre meghívottak, 

továbbiakban: Hozzászóló) vonatkozásában: 

- Hozzászóló neve; 

- Hozzászóló által elmondottakról készült hangfelvétel. 

2. Az adatok forrása: 
Hozzászóló által a képviselő-testületi, illetve a bizottsági 

ülésen felszólásában elhangzottak. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testülete, illetve bizottságai 

üléseinek hanganyaga alapján az ülés jegyzőkönyvének 

elkészítése, vita esetén a szószerinti hanganyag 

vizsgálata. 

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

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

http://www.pesterzsebet.hu/
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- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. 

(XI.29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz). 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, 

juttatásai, tiszteletdíja (IT: U105) során keletkező iratok 

nem selejtezhetőek, levéltári átadás ideje: 15 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: 
Magyar Nemzeti Levéltár, 1 év letelte után (címe: 1014 

Budapest, Bécsikapu tér 2-4.) 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

I/4. Rendezvények szervezéséhez kapcsolódó protokoll listák készítése során 

végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy – külső partner - 

vonatkozásában: 

- név, titulus, 

- elérhetőségi adatok (cím, e-mail cím, telefonszám). 

2. Az adatok forrása: Külső partner 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja:  

Az önkormányzati rendezvények szervezéséhez 

kapcsolódóan összeállított protokoll lista név és 

elérhetőség adatokat tartalmaz (e-mail cím és mobil 

telefonszám). Ezek között magántelefonszámok is 

előfordulhatnak. A lista kezelését a Szervezési 

Osztálynak egy munkaköre szerint erre jogosult 

dolgozója látja el. Az adatok saját meghajtón találhatók, 

melyek a Hivatal más osztályai számára nem 

hozzáférhetőek. 

http://www.pesterzsebet.hu/
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5. Adatkezelés jogalapja: 
GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerinti személyes hozzájárulás. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése (IT: 

P142) során keletkező iratok megőrzési ideje: 5 év.    

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

 

I/5. Közmeghallgatásokon személyes adatok rögzítése során végzett 

adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy – közmeghallgatáson résztvevő 

állampolgár - vonatkozásában: 

- név, lakcím, e-mail cím. 

2. Az adatok forrása: 

A közmeghallgatáson résztvevő állampolgár önkéntes 

adatszolgáltatása. 

A hozzászóló nem köteles személyes adatot megadni, de 

ebben az esetben hozzászólása nem értékehető. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

A lakosság helyi közügyekben való részvételének 

elősegítése, a közmeghallgatásokon feltett kérdésekre 

írásos visszacsatolás küldésének lehetővé tétele. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. 

(XI.29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz). 

6. Adatkezelés időtartama: 
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

http://www.pesterzsebet.hu/
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Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, 

juttatásai, tiszteletdíja (IT: U102) során keletkező iratok 

nem selejtezhetőek, levéltári átadás ideje: 15 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

I/6. Civil szervezetek pályáztatása során végzett adatkezelés 

 

 1. Kezelt személyes adatok: 

A civil szervezetet képviselő, természetes személy 

vonatkozásában: 

- név, kapcsolattartási adatok (cím, e-mail cím, 

telefonszám); 

- különböző nyilatkozatokon szereplő adatok (pl. 

átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat); 

- különböző igazolásokon szerelő adatok (pl. banki 

igazolás). 

A pályázó által megadott egyes adatok alátámasztására 

a Hivatal egyéb személyes adatokat is tartalmazó 

mellékletek benyújtását írja elő a pályázatban (a 

szervezet képviseletében aláírásra jogosult személy vagy 

személyek aláírási címpéldányának, aláírásmintájának 

hitelesített másolati példánya). 

2. Az adatok forrása: 
A civil szervezetet képviselő természetes személy 

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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

A beérkezett pályázatok elbírálása és a megfelelő döntés 

meghozatala, a nyertes pályázókkal támogatási szerződés 

kötése, a támogatás célja megvalósulásának igazolása, a 

támogatás elszámolásának alátámasztása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerint jogszabályi kötelezettség: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. 

(XI.29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz). 

http://www.pesterzsebet.hu/
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6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (IT: 

U614) során keletkező iratok megőrzési ideje: 15 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

I/7. Rendezvényi beszerzések eredményeként kötött szerződések során történő 

adatkezelés 

1. Kezelt személyes adatok: 

Szerződést kötő természetes személyek 

vonatkozásában: 

- természetes személy személyi azonosító adatai (4T), 

- TAJ szám, adóazonosító jel, 

- folyószámlaszám 

- elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím). 

Szerződést kötő gazdálkodó szervezet képviselője 

vonatkozásában: 

- név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. 

2. Az adatok forrása: 
A szerződést kötő természetes személy, illetve a 

szerződést kötő gazdálkodó szervezet képviselőjének 

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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

- Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó 

feladatok ellátásának támogatása. 

- Az egyes szerződésben foglaltak teljesítésének 

elősegítése. 

- A szerződést kötő felek közötti kapcsolattartás 

biztosítása. 

- A közpénzek felhasználásának átláthatóvá, 

ellenőrizhetővé tétele. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettségek teljesítése, illetve a 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) szerint szerződés 

teljesítése. 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 

- Beszerzési Szabályzat, 

- az Önkormányzat és a szerződő fél között létrejött 

szerződéses jogviszony. 
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6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése (IT: 

P142) során keletkező iratok megőrzési ideje: 5 év.    

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

I/8. Pesterzsébet kártya igénylésével és hosszabbításával kapcsolatos 

ügyintézés során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A kártyát igénylő természetes személyek 

vonatkozásában: 

- természetes személy személyi azonosító adatai (4T), 

- kapcsolattartási adatok (lakcím, telefonszám, e-mail 

cím).  

2. Az adatok forrása: 
- kérelmező önkéntes adatszolgáltatása, 

- Belügyminisztérium SZL rendszeréből lekérdezés 

(hivatalon belüli adatátadás) – 4T adatok 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
Kedvezményre jogosító kártya kiadása Pesterzsébet 

lakosai részére. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettségek teljesítése, illetve a 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) szerinti önkéntes 

hozzájárulás. 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Pesterzsébet 

kártya kibocsátásáról és használatáról szóló 41/2009. 

(XI. 30.) Ök. sz. rendelete. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Ügyvitelszervezés (IT: U402) során keletkező iratok nem 

selejtezhetőek, levéltári átadás ideje: 15 év.  

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

http://www.pesterzsebet.hu/


10 

 

 

8. Adatfeldolgozó: 
A Pesterzsébet kártya előállítója: CardDeal 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1054 

Budapest, Honvéd u. 8. I/2.) 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

I/9. Tiszteletbeli polgárokról nyilvántartásvezetése során végzett adatkezelés 

1. Kezelt személyes adatok: 

Kérelmező természetes személyek vonatkozásában: 

- természetes személy személyi azonosító adatai (4T), 

- állampolgársága. 

Kérelmező nyilatkozatai: 

- büntetlen előéletről, 

- nemzetiségről, 

- anyanyelvről, 

- más ügyintézéshez tett hasonló nyilatkozatairól, 

- az adatok valóságáról. 

2. Az adatok forrása: 
„Tiszteletbeli polgár” cím iránti kérelmet benyújtó 

természetes személy kérelme és nyilatkozatai. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

Az Önkormányzat részéről a határon túlra szakadt 

nemzetrészek lakossága iránti szolidaritás kifejezése, 

valamint a szélesebb nyilvánosság figyelmébe ajánlatott 

személyekre vonatkozó információk megismerésének 

biztosítása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti személyes hozzájárulás. 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Pesterzsébet 

Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról szóló 

1/2007. (II. 15.) Ök. sz. rendelete. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Okmánytár [címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi 

kitüntetés adományozása, stb.] (IT: U109) során 

keletkező iratok nem selejtezhetőek, levéltári átadás 

ideje: 15 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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I/10. Kitüntetettekről nyilvántartás vezetése, publikálása során végzett 

adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Kitüntetett természetes személyek vonatkozásában: 

- név,  

- születési hely és -idő, 

- végzettség, 

- szakmai munkásságra vonatkozó adatok. 

Felterjesztő vonatkozásában: 

- név, 

- ha  

- anyanyelvről, 

- más ügyintézéshez tett hasonló nyilatkozatairól, 

- az adatok valóságáról. 

2. Az adatok forrása: 
„Tiszteletbeli polgár” cím iránti kérelmet benyújtó 

természetes személy kérelme és nyilatkozatai. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

Az Önkormányzat részéről a határon túlra szakadt 

nemzetrészek lakossága iránti szolidaritás kifejezése, 

valamint a szélesebb nyilvánosság figyelmébe ajánlatott 

személyekre vonatkozó információk megismerésének 

biztosítása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti személyes hozzájárulás. 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Pesterzsébet 

Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról szóló 

1/2007. (II. 15.) Ök. sz. rendelete 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Okmánytár [címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi 

kitüntetés adományozása, stb.] (IT: U109) során 

keletkező iratok nem selejtezhetőek, levéltári átadás 

ideje: 15 év.   

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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I/11. Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Ülnöknek jelentkező, illetve ülnöknek jelölt 

természetes személyek vonatkozásában: 

- személyi azonosító adatok (4T),  

- büntetlen előéletet igazoló adatok, 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló adatok, 

- munkahely neve és címe, 

- egy hónapra jutó távolléti díj összege. 

Jelölő-, foglalkoztató-, párt- és érdekvédelmi szerv 

képviselője, valamint rendvédelmi szervek 

elöljáróinak vonatkozásában: 

- személyi azonosító adatok (4T), 

- kapcsolattartási adatok (lakcím, e-mail cím, 

telefonszám). 

2. Az adatok forrása: 
Ülnöknek jelentkező természetes személyek és jelölő 

szervezetek képviselőinek adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

Az igazságszolgáltatás működtetésének elősegítése, az 

ítélkezési folyamatban a társadalmi részvétel (laikus 

elem) biztosítása, az ülnökök megválasztásával 

kapcsolatos eljárás lefolytatása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

- A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 

CLXII. törvény. 

- A bíróságok szervezetéről szóló 2011. évi CLXI. 

törvény. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

A bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és 

visszahívása (IT:H701) során kezelt iratok megőrzési 

ideje: 5 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: 
- Budapest XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 

- Budapest Főváros XXI. és XXIII. kerületi 

Polgármesteri Hivatala 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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I/12. Név- és címerhasználati kérelmezők adatainak kezelése  

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Kérelmet benyújtó természetes személyek 

vonatkozásában: 

- név (születési név), lakóhely, tevékenységi kör.  

Kérelmet benyújtó szervezet vonatkozásában: 

- szervezet hivatalos elnevezése, székhelye, telephelye, 

tevékenységi köre, képviselőjének neve és lakóhelye. 

A név- vagy címer felhasználásáért felelős személy 

vonatkozásában: 

- név, lakóhely. 

2. Az adatok forrása: 
Név- és címerhasználatra beadott kérelmen önkéntesen 

megadott adatok. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
Pesterzsébet névének és Pesterzsébet címerének 

használatával kapcsolatban beadott kérelmek elbírálása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény. 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata jelképeiről, továbbá a jelképek és a 

„Pesterzsébet” elnevezés használatáról szóló 14/2018. 

(V. 29.) Ök. sz. rendelet. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó 

engedélyezése, zászló (lobogó) kitűzésével kapcsolatos 

iratok (IT:H801) során kezelt iratok megőrzési ideje: 5 

év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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I/13. Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok (ideértve a nem képviselő 

bizottsági tagok is) vagyonnyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy - önkormányzati képviselő, 

képviselő bizottsági tag (nem képviselő bizottsági tag) 

- vonatkozásában: 

- név, 

- házastárs neve, gyermek neve;  

- ingatlannal, gépjárművel (egyéb járművekkel), 

műalkotásokkal, ingóságokkal, értékpapírokkal (más 

megtakarításokkal, befektetésekkel, takarékbetéttel, 

stb.) kapcsolatos információk. 

- egyéb nyilatkozatok (pl. jövedelemnyilatkozat, 

gazdasági érdekeltségi nyilatkozat. 

2. Az adatok forrása: 
Önkormányzati képviselő, bizottsági tag 

adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). 

4. Adatkezelés célja: 

- Helyi önkormányzati feladat-és hatáskörök képviselő-

testületi gyakorlásának lehetővé tétele. 

- Nyilvánossággal, képviselők elszámoltathatóságával 

összefüggő közérdek és a választók információs 

jogának biztosítása. 

A képviselők és nem képviselő bizottsági tagok 

vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános adat. A házas-

és élettársra és gyermekre vonatkozó adatok személyes 

adatnak minősülnek. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

- Magyarország Alaptörvénye; 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. 

(XI.29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz). 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Vagyonnyilatkozat (IT: U515) során keletkező iratok 

„lejárat után” selejtezhetőek.    
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7. Adattovábbítás: 

Adattovábbítás nincs. 

A képviselői vagyonnyilatkozat a www.pesterzsebet.hu 

honlapon – a képviselő-testület határozatában 

megállapított Egyedi Közzétételi Lista szerint -, a 

képviselői mandátum fennállása idején megtekinthető. 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

I/14. Pesterzsébet applikációval kapcsolatos adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Az applikációt használó és letöltő természetes 

személy vonatkozásában: 

- név, 

- e-mail cím, 

- felhasználó által megadott jelszó, 

- születési idő, felhasználó neme, profilkép 

(opcionálisan megadható adatok). 

A „Problématérkép” funkciót használó – bejelentést 

küldő -  természetes személy vonatkozásában: 

- név, 

- e-mail cím, 

- bejelentés azonosítószáma, 

- beküldött fénykép és szöveges üzenet, 

- helymeghatározási adatok és koordináták. 

Az alkalmazás „Problématérkép” funkciójának 

használata során a felhasználó mobil eszköze engedélyt 

kér a helymeghatározási adatokhoz való hozzáférésre.) 

Az interakció során a felhasználó egyéb személyes 

adatokat is megadhat. 

2. Az adatok forrása: 

Az applikációt letöltő és használó személy által megadott 

adatok. 

(személyes adat megadása nélkül az érintett nem tudja 

igénybe venni az applikáció által biztosított 

szolgáltatásokat) 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

A Pesterzsébet Applikáció használatának biztosítása, 

egyes funkcióinak és az alkalmazásban szereplő 

információknak, híreknek, értesítéseknek az elérése. 

A Felhasználók számára bejelentés(ek) megtételének 

http://www.pesterzsebet.hu/
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biztosítása, a bejelentés megvizsgálása, illetve annak 

eredményéről a felhasználó tájékoztatása, 

kapcsolattartás. 

5. Adatkezelés jogalapja: 
A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti önkéntes hozzájárulás. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.  
Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű 

elektronikus programleírások, programrendszerszabályozás, 

stb.  (IT: U402) során kezelt iratok nem selejtezhetők, 

levéltárba átadás ideje: 15 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: 

Az alkalmazás üzemeltetését, technikai hátterének 

biztosítását az Appentum Kft. végzi, címe: 9023 Győr, 

Körkemence u. 8. 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

I/15. Honlapon közzétett személyes adatok kezelése 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Közhatalmi feladatok ellátása érdekében: 

- a jogszabályok által előírt adatok. 

A honlapon történő bejelentés és egyéb üzenetküldés 

esetén – természetes személyek vonatkozásában: 

- név és e-mail cím, 

- regisztrációt igénylő funkció esetén felhasználónév 

és jelszó, 

(Használat során a honlap adatkezelő rendszere 

automatikusan rögzíti az IP címet.) 

Szerződésekhez, marketing tevékenységhez: 

- kapcsolattartási információk (név, e-mail cím, stb.) 

Rendezvényeken a rendezvény előadói és résztvevői 

vonatkozásában: 

- név, 

- elérhetőségek (cím, e-mail cím, telefonszám), 

- foglalkozás, szakmai érdeklődési kör, 

- rendezvényeken készülő fényképek, 

videofelvételek. 

2. Az adatok forrása: 
A Honlapot használó természetes személyek, 

szervezetek. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

http://www.pesterzsebet.hu/


17 

 

 

4. Adatkezelés célja: 

- közhatalmi feladatok teljesítése, 

- állampolgári megkeresések kezelése, 

- jogi kötelezettségek teljesítése, 

- Honlap kezelése, felhasználói azonosítás, 

- Honlapon célzott információk megjelenítése, 

- statisztikák és elemzések, 

- érintett által generált tartalmak kezelése, 

- toborzás (álláspozíciókra jelentkezési felhívás). 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti önkéntes hozzájárulás, valamint a Rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályi 

kötelezettség teljesítése. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.  
Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű 

elektronikus programleírások, programrendszer szabályozása, 

stb.  (IT: U402) során kezelt iratok nem selejtezhetők, 

levéltárba átadás ideje: 15 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: 

- Adatbázis karbantartás és feldolgozás: Almádi Gábor 

egyéni vállalkozó – Desincorp Hungary (1184 

Budapest, Aranyeső u. 8.) 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

 

I/16. Álló- és mozgókép készítése, felhasználása során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 
Természetes személy vonatkozásában: 

- név,  

- elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám). 

2. Az adatok forrása: Természetes személy önkéntes adatszolgáltatása. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtalálható, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 
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4. Adatkezelés célja:  

Álló- és mozgókép készítése, felhasználása, 

nyilvánosságra hozatala az önkormányzat 

médiafelületein az önkormányzattal kapcsolatos hírek, 

események, vélemények, rendezvények másokkal 

történő megismertetése céljából. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

személyes hozzájárulás. 

(Írásbeli tájékoztatóval ellátott Hozzájáruló nyilatkozat 

aláírásával.) 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Sajtóügyek, településmarketing, reprezentáció, PR 

tevékenység (IT: U320) során keletkező iratok selejtezési 

ideje: 2 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: 
Csicsóka PRodukció Kft.  

(1119 Budapest, Bornemissza tér 8-9. II/9.) 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

II. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ADATKEZELÉSEK 

 

II/1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők személyi anyagainak kezelése 

során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy – nemzetiségi önkormányzati 

képviselő vonatkozásában: 

- név (születési név), születési helye és ideje, anyja neve, 

állandó lakcíme, postacíme; 

- személyi igazolvány száma, adóazonosító jele;  

- kapcsolattartási adatok, elérhetőségek (telefonszám, 

mobiltelefonszám, email – privát adatok is); 

- jelölő szervezet. 

2. Az adatok forrása: 
Nemzetiségi önkormányzati képviselő, bizottsági tag 

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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). 
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4. Adatkezelés célja: 

- Nemzetiségi önkormányzati feladat-és hatáskörök 

képviselő-testületi gyakorlásának lehetővé tétele. 

- Nyilvánossággal, képviselők elszámoltathatóságával 

összefüggő közérdek és a választók információs 

jogának biztosítása, mely miatt 

o a nemzetiségi képviselői tiszteletdíj és juttatás, a 

vagyonnyilatkozat (az azonosító adatok 

kivételével) közérdekből nyilvános adat, 

o a nemzetiségi képviselők adatait köztartozásmentes 

adatbázisba kell feltölteni; 

- a felügyeletet ellátó szerv feladatainak ellátása 

érdekében adatok szolgáltatását kérheti. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

- Magyarország Alaptörvénye; 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól. 

- 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról. 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. 

(XI.29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz). 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 

bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei (IT: U206) során 

keletkező iratok nem selejtezhetőek, levéltári átadás: 15 

év. 

7. Adattovábbítás címzettjei: 
Esetenként, felügyeletet ellátó szervek (kormányhivatal, 

Belügyminisztérium, nyomozó hatóság). 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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II/2. Nemzetiségi önkormányzatok üléseiről jelenléti ív készítése során végzett 

adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy – nemzetiségi önkormányzati 

képviselő, valamint a nemzetiségi képviselő-testületi 

ülésre meghívottak - vonatkozásában: név. 

2. Az adatok forrása: 
Nemzetiségi önkormányzati képviselő, valamint az 

ülésre meghívott 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

A nemzetiségi képviselőket terhelő törvényi 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, a mulasztás 

szükségszerű szankcionálása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól. 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. 

(XI.29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz). 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 

bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei (IT: U206) során 

keletkező iratok nem selejtezhetőek, levéltári átadás: 15 

év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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II/3. Nemzetiségi ülésekről hangfelvétel készítése során végzett adatkezelés 

 

. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy – nemzetiségi önkormányzati 

képviselő, valamint az ülésre meghívottak, 

(továbbiakban: Hozzászóló) vonatkozásában: 

- Hozzászóló neve; 

- Hozzászóló által elmondottakról készült hangfelvétel. 

2. Az adatok forrása: 

Hozzászóló által a nemzetiségi képviselő-testületi ülésen, 

a felszólásában elhangzottak. Hangfelvételek a 

jelenlévők önkéntes hozzájárulása alapján készülnek. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi 

ülésein elhangzottak rögzítése, a történtek 

rekonstruálhatósága, a közérdekű adatnak minősülő ülési 

jegyzőkönyvek elkészítésének támogatása, vita estén a 

szószerinti hanganyag vizsgálata. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól. 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. 

(XI.29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz). 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 

bizottságok üléseinek hang- és képanyaga (IT: U207) 

során keletkező iratok nem selejtezhetőek., levéltári 

átadás: 15 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: 
Magyar Nemzeti Levéltár, 1 év letelte után (címe: 1014 

Budapest, Bécsikapu tér 2-4.) 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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II/4. Nemzetiségi képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy - nemzetiségi önkormányzati 

képviselő vonatkozásában: 

- név, 

- házastárs neve, gyermek neve;  

- ingatlannal, gépjárművel (egyéb járművekkel), 

műalkotásokkal, ingóságokkal, értékpapírokkal (más 

megtakarításokkal, befektetésekkel, takarékbetéttel, 

stb.) kapcsolatos információk. 

- egyéb nyilatkozatok (pl. jövedelemnyilatkozat, 

gazdasági érdekeltségi nyilatkozat. 

2. Az adatok forrása: Nemzetiségi képviselői tag 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). 

4. Adatkezelés célja: 

- Nemzetiségi önkormányzati feladat-és hatáskörök 

képviselő-testületi gyakorlásának lehetővé tétele. 

- Nyilvánossággal, képviselők elszámoltathatóságával 

összefüggő közérdek és a választók információs 

jogának biztosítása. 

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

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 

bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei (IT: 

U206) során keletkező iratok nem selejtezhetőek, 

levéltári átadás: 15 év. 

7.  Adattovábbítás: 

Nemzetiségi önkormányzat elnöke részére. 

A nemzetiségi önkormányzatok SZMSZ-ében 

meghatározottak szerint a nemzetiségi képviselők 

vagyonnyilatkozatait az elnök és az elnök-helyettes tartja 

nyilván és ellenőrzi. 

(A Szervezési Osztály adatkezelése csak a nemzetiségi 

képviselők vagyonnyilatkozatának átvételére 

korlátozódik (ez technikai okok miatt alakult így ki, 

átvétel után az osztály munkatársa átadja a 

vagyonnyilatkozatokat a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke részére.) 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 
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9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

II/5. Nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek elektronikus aláírásával 

kapcsolatos ügyintézés során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy – nemzetiségi önkormányzat 

elnöke vonatkozásában: 

- név (születési név),  

- anyja neve, 

- születési adatai (ország, hely és idő), 

- állampolgárság, 

- személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői 

engedély száma, 

- aláírási címpéldány hitelesített másolata, 

- kapcsolattartási adatok, elérhetőségek (telefonszám, e-

e-mail cím). 

2. Az adatok forrása: 
Nemzetiségi önkormányzat elnökének 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). 

4. Adatkezelés célja: 
Nemzetiségi önkormányzat elnöke jogszabály által 

ellátandó feladatgyakorlásának lehetővé tétele. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

- Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény. 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

valamint a végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 

31.) Korm.rendelet. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Adózók egyéni törzsadatai [nyilvántartás] (IT: A105) 

során keletkező iratok nem selejtezhetőek, levéltári 

átadás nincs, önkormányzati irattárban maradó tétel.  

7. Adattovábbítás címzettjei: 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ), 

címe: 1097 Budapest, Vaskapu u. 30/B. 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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III. HIVATALI ADATKEZELÉSEK 

III/1. Rendezvények szervezéséhez kapcsolódó protokoll listák készítése során 

végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy – külső partner - 

vonatkozásában: 

- név, titulus, 

- elérhetőségi adatok (cím, e-mail cím, telefonszám). 

2. Az adatok forrása: Külső partner 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja:  

A hivatali rendezvények szervezéséhez kapcsolódóan 

összeállított protokoll lista név és elérhetőség adatokat 

tartalmaz (e-mail cím és mobil telefonszám). Ezek között 

magántelefonszámok is előfordulhatnak. A lista 

kezelését a Szervezési Osztálynak egy munkaköre szerint 

erre jogosult dolgozója látja el. Az adatok saját 

meghajtón találhatók, melyek a Hivatal más osztályai 

számára nem hozzáférhetőek. 

5. Adatkezelés jogalapja: 
GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerinti személyes hozzájárulás. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése (IT: 

P142) során keletkező iratok selejtezési ideje: 5 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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III/2. Megkötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés  
(Rendezvények, ellátási beszerzések, IT, média beszerzések, ügyviteli beszerzések, civil 

megállapodások) 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Szerződést kötő természetes személyek 

vonatkozásában: 

- természetes személy személyi azonosító adatai (4T), 

- TAJ szám, 

- adóazonosító jel, 

- folyószámlaszám 

- elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím). 

Szerződést kötő gazdálkodó szervezet képviselője 

vonatkozásában: 

- név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. 

Civil szervezettel kötendő megállapodások 

vonatkozásában (fentieken túl): 

- nyilatkozatok (átláthatósági nyilatkozat, 

összeférhetetlenségi nyilatkozat), 

- a pályázó által megadott egyes adatok alátámasztására 

a Hivatal egyéb személyes adatokat is tartalmazó 

mellékletek benyújtását írja elő a pályázatban (pl. a 

szervezet képviseletében aláírásra jogosult személy 

vagy személyek aláírási címpéldányának, 

aláírásmintájának hitelsített másolati példánya). 

A Szervezési Osztály MS Excel táblában vezet 

nyilvántartást az általa megkötött szerződésekről. A 

táblázat sorszámot, a szerződés számát, a szerződő felek 

nevét, a szerződés időtartamát és tárgyát tartalmazza. 

2. Az adatok forrása: 
A szerződést kötő természetes személy, illetve a 

szerződést kötő gazdálkodó szervezet képviselőjének 

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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

- A Polgármesteri Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó 

feladatok ellátásának támogatása. 

- Az egyes szerződésben foglaltak teljesítésének 

elősegítése. 

- A szerződést kötő felek közötti kapcsolattartás 

biztosítása. 

- A közpénzek felhasználásának átláthatóvá, 

ellenőrizhetővé tétele. 
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5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettségek teljesítése, a 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) szerint szerződés 

teljesítése, illetve a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 

- Beszerzési Szabályzat (Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 6. sz. Belső 

Szabályzata), 

- Polgármesteri Hivatal és a szerződő fél között létrejött 

szerződéses jogviszony. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

- Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése 

(IT: P142) során keletkező iratok selejtezési ideje: 5 év. 

- Ügyvitelszervezés [saját fejlesztésű/megrendelésű, 

elektronikus programleírások, stb.] során keletkező 

iratok nem selejtezhetőek, levéltári átadás ideje: 15 év. 

- Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, 

bérletére, cseréjére, jelzálogjaira, vásárlására, 

haszonbérletére, vagyonkezelői jog létesítésére 

vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, 

tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi 

nyilvántartás (IT: U619) során keletkező iratok nem 

selejtezhetőek, ügyviteli érdekből az önkormányzat 

irattárában maradnak. 

- Kapcsolattartás civil és ifjúsági szervezetekkel, vallási 

közösségekkel (IT: U402) során keletkező iratok 

megőrzési ideje: 5 év. 

 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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III/3. Megkötött megbízási szerződések nyilvántartása során történő 

adatkezelés 
 

1. Kezelt személyes adatok: 

A szerződést kötő természetes személyek neve, a 

szerződést kötő gazdálkodó szervezetek képviselőinek 

neve. 

A Szervezési Osztály MS Excel táblában vezet 

nyilvántartást az általa megkötött szerződésekről. A 

táblázat sorszámot, a szerződés számát, a szerződő felek 

nevét, a szerződés időtartamát és tárgyát tartalmazza. 

2. Az adatok forrása: 
A szerződést kötő természetes személy, illetve a 

szerződést kötő gazdálkodó szervezet képviselőjének 

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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

- A Polgármesteri Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó 

feladatok ellátásának támogatása. 

- Az egyes szerződésben foglaltak teljesítésének 

elősegítése. 

- A szerződést kötő felek közötti kapcsolattartás 

biztosítása. 

- A közpénzek felhasználásának átláthatóvá, 

ellenőrizhetővé tétele. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja 

szerinti szerződés teljesítése. 

- a Polgármesteri Hivatal és a szerződő fél között létrejött 

szerződéses jogviszony. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az adott szerződésben meghatározott időtartamig. A 

meghatározott idő lejártát követően az irat 

megsemmisítésre kerül. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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III/4. Beléptető rendszer működtetése során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

munkavállalói tekintetében: 

- munkavállalóhoz rendelt azonosító kód, 

- belépés ideje, 

- kilépés ideje. 

2. Az adatok forrása: 
A Hivatal tulajdonában álló integrált beléptető és 

munkaidőnyilvántartó, ügyfélnyilvántartó rendszer. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

A Hivatalba belépő munkatársak épületen belüli 

mozgásának nyomon követése, a munkaidő kitöltésének 

ellenőrzése. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti önkéntes adatszolgáltatás. 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti 

Polgármesteri Hivatal Biztonsági Szabályzata (7. sz. 

Belső Szabályzat). 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, 

bérletére, cseréjére, jelzálogjaira, vásárlására, 

haszonbérletére, vagyonkezelői jog létesítésére 

vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, 

tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi 

nyilvántartás (IT: U619) során keletkező iratok nem 

selejtezhetőek, ügyviteli érdekből az önkormányzat 

irattárában maradnak. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: 
Login Autonom Kereskedelmi Kft. (címe: 1103 

Budapest, Kőér u. 2/A. C épület) 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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III/5. Közérdekű adatok igénylésének ügyintézése során végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Közérdekű adatot igénylő (továbbiakban: adatigénylő) 

természetes személy vagy szervezet képviselője 

vonatkozásában: 

- név, 

- kapcsolattartási adatok: postacím, telefonszám, e-mail 

cím. 

2. Az adatok forrása: Adatigénylő 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
Az állampolgárok információs jogának érvényesítését 

szolgáló jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség. 

- Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresések (IT: 

U345), megőrzési ideje: 10 év.  

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

III/6. Panaszkezelés ügyintézése során végzett adatkezelés  

(Pesterzsébet újsággal kapcsolatos panaszok, egyéb panaszok) 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Panaszt benyújtó természetes személy vagy szervezet 

képviselője (továbbiakban: panasztevő) tekintetében: 

- név, 

- kapcsolattartási adatok: postacím, telefonszám, e-mail 

cím. 

2. Az adatok forrása: Panasztevő önkéntes adatszolgáltatása. 
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3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
A panasztevő által tett bejelentés kivizsgálása. A 

vizsgálat eredményéről panasztevő tájékoztatása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség. 

- A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. 

évi CLXV. törvény. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

- Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, 

bejelentések (IT: U311) során keletkező iratok 

megőrzési ideje: 2 év.  

- Sajtóügyek, településmarketing, reprezentációs, PR 

tevékenység (IT: U320) során keletkező iratok 

megőrzési ideje: 2 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

 

III/7. Szépkorúak születésnapi köszöntésével, publikálásával kapcsolatos 

adatszolgáltatás során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Köszöntött személyek vonatkozásában: 

- természetes személyi azonosító adatok (4T), 

Gondnok, képviselő, családtag vonatkozásában: 

- név, 

- elérhetőségi adatok: cím, e-mail cím, telefonszám. 

2. Az adatok forrása: 

- Érintett szépkorú lakos önkéntes adatszolgáltatása, 

- Érintett szépkorú lakos gondnoka, vagy családtagja 

önkéntes adatszolgáltatása,  

- Állami nyugdíjfolyósító szerv. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 
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4. Adatkezelés célja: 

A szépkorú kort elért természetes személy születésnapi 

köszöntése, a miniszterelnök által aláírt „Emléklap” 

átadása, illetve eljuttatása részére. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti önkéntes hozzájárulás, illetve 6. cikk c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség. 

- 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet a szépkorúak 

jubileumi köszöntéséről. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése (IT: 

U320) során keletkező iratok megőrzési ideje: 5 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

III/8. Nyugdíjas köztisztviselők nyilvántartása során végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Nyugdíjas köztisztviselők vonatkozásában: 

- név, 

- elérhetőségi adatok: lakcím, telefonszám, e-mail cím 

- születési idő. 

A Szervezési Osztály MS Excel táblában vezet 

nyilvántartást a nyugdíjas köztisztviselők adatairól. A 

táblázat a felsorolt személyes adatokat tartalmazza. 

2. Az adatok forrása: Nyugdíjas köztisztviselő 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

Osztályunk minden nyugdíjas esetében „”Adatkérő lap 

hozzájáruláson alapuló személyes adatkezeléshez” c. 

nyomtatványon tájékoztatást nyújtott az adatkezelésről, 

egyben ugyanaz a nyomtatvány tartalmazza a 

hozzájáruló nyilatkozatot is. 

4. Adatkezelés célja: 
A nyugdíjba vonult köztisztviselőkkel kapcsolattartás, 

információátadás, segítségnyújtás, köszöntés. 

5. Adatkezelés jogalapja: 
A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti önkéntes hozzájárulás. 
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6. Adatkezelés időtartama: 
Határozatlan ideig, a nyugdíjas köztisztviselő törlési 

kérelméig (hozzájárulás visszavonásáig). 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

III/9. Ügyiratkezelés- és iktató program működtetése során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Az iktatóprogramban rögzített adatok: 

- természetes személyi azonosító adatok (4T), 

- lakcím 

- egyéb kapcsolattartási adatok: postacím, telefonszám, 

e-mail cím, 

- adóazonosító jel, adószám, TAJ szám, 

bankszámlaszám, állampolgárság, jövedelmi adatok. 

2. Az adatok forrása: 
A Polgármesteri Hivatalban iktatott és kezelt ügyiratok, 

melyeket az adott Osztályon megtekinthető Adatkezelési 

tájékoztató szerint kezelnek. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
Közfeladatellátó és közszolgáltatást nyújtó tevékenység 

során keletkezett iratok kezelése, rendszerezése, tárolása 

és kereshetővé tétele. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség. 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény; 

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény; 

- Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. 

(VIII. 31.) Korm. rendelet; 

-  Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. 

rendelet; 

- 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról; 

- Iratkezelési Szabályzat (Budapest Főváros XX. Kerület 

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 19. sz. Belső 
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Szabályzata). 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Ügyvitelszervezés [saját fejlesztésű/megrendelésű 

elektronikus programleírások, programrendszer, 

védelem, szabályozás, stb.] (IT: U402) során keletkező 

iratok nem selejtezhetőek. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

III/10. Bélyegző nyilvántartása során végzett adatkezelés 

(bélyegzőt használó köztisztviselők adatainak kezelése) 

1. Kezelt személyes adatok: 
Polgármesteri Hivatalban bélyegzőt használókra 

vonatkozóan: 

- név és aláírás. 

2. Az adatok forrása: A bélyegzőt használó munkavállalók és köztisztviselők. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
A kiadmányozással (bélyegző használattal) való 

visszaélések lehetőségének csökkentése. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség. 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény; 

-  Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. 

rendelet; 

- Iratkezelési Szabályzat (Budapest Főváros XX. Kerület 

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 19. sz. Belső 

Szabályzata). 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, 

bérletére, cseréjére, jelzálogjaira, vásárlására, 

haszonbérletére, vagyonkezelői jog létesítésére 

vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, 
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tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi 

nyilvántartás (IT: U619) során keletkező iratok ügyviteli 

érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában 

maradnak. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

 

 

III/11. Parkolás engedélyek kiadása során végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Polgármesteri Hivatal épületének parkolóját 

használó természetes személyek vonatkozásában: 

- név  

- gépjármű rendszáma. 

2. Az adatok forrása: 
A parkolót használó személyek (munkavállalók, 

köztisztviselők) 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
A parkolási engedélyt kérő természetes személyek 

nyilvántartása, engedély nélküli parkolóhelyhasználat 

kiszűrése. 

5. Adatkezelés jogalapja: 
A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti önkéntes hozzájárulás. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Behajtási engedélyek (IT: F132) során keletkező iratok 

megőrzési ideje: 2 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

http://www.pesterzsebet.hu/


35 

 

 

III/12. Népszámlálásban résztvevő megbízottakkal kapcsolatos adatkezelés  

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Népszámláláson résztvevő munkatársakra, 

számlálóbiztosokra vonatkozóan: 

- természetes adatok (4T), 

- lakóhely, tartózkodási hely, 

- TAJ szám, 

- adóazonosító jel, 

- munkahely neve, címe, 

- folyószámlavezető pénzintézet neve, 

- számlaszám, 

- telefonszám, e-mail cím. 

2. Az adatok forrása: 
Résztvevő munkatárs, számlálóbiztos 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 

A népszámlálás lebonyolításában résztvevő  munkatársa, 

számlálóbiztosok megbízása, megbízási szerződés 

megkötése, megbízási díj kifizetéséhez kapcsolódó 

tevékenység, kapcsolattartás, munkavállaló 

beazonosítása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség. 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. 

törvény. 

- A 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos 

egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII. 23.) 

Korm.rendelet. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával 

kapcsolatos ügyek (IT: U326) során keletkező iratok 

selejtezési ideje: 10 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH), címe: 1024 

Budapest, Keleti K. u. 5. 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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III/13. Választási Iroda tagjainak nyilvántartása során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Választási Iroda munkájában résztvevő 

köztisztviselők, kormánytisztviselők, szerződéses 

közreműködők (továbbiakban: választási irodatagok) 

vonatkozóan: 

- természetes adatok (4T), 

- elérhetőségi adatok. 

2. Az adatok forrása: Választási irodatagok 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
A rendszeres időközönként megszervezett országgyűlési-

, helyi önkormányzati- és európai parlamenti választások 

lebonyolításának támogatása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség. 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény. 

- 1/2018. (I. 3.) IM rendelet az országgyűlési képviselők 

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a 

választási eredmény országosan összesített adatai 

körének megállapításáról, valamint a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 

egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról, 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Nem selejtezhető iratok. A választási és népszavazási 

jegyzőkönyvek (szavazóköri és 

eredményjegyzőkönyvek) első eredeti példánya (IT: 

H301) nem selejtezhető, a levéltári átadás ideje 90 nap. A 

választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri 

és eredményjegyzőkönyvek) második eredeti példánya 

(IT: H302) nem selejtezhető, a levéltári átadás ideje 5 év. 

A választási szervek (választási irodák, választási 

bizottságok) létrehozása és tevékenysége (IT: H304) 

során kezelt iratok nem selejtezhetők, a levéltári átadás 

ideje 15 év. A Választások lebonyolításával kapcsolatos 

kisebb jelentőségű ügyek (IT: H305), valamint a 

választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos ügyek 

(kifogás, felvételi kérelem, igazolás stb.) során kezelt 

iratok megőrzési ideje 5 év. 
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7.  Adattovábbítás címzettje: Területi Választási Iroda, Nemzeti Választási Iroda 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

III/14. Választási Bizottságok (SZSZB, HVB, OEVB) tagjaival kapcsolatos 

adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

SZSZB tagok vonatkozóan: 

- természetes adatok (4T), 

- lakcím, 

- személyi igazolvány szám, 

- munkáltató megnevezése, címe, 

- kapcsolattartási adatok, elérhetőségek (privát is). 

HVB, OEVB tagok vonatkozásában: 

- természetes adatok (T4), 

- adókártyán szereplő adatok, 

- TAJ kártya adatok, 

- kapcsolattartási adatok, elérhetőségek (privát is), 

- számlaszám (megválasztott HVB és OEVB elnök és 

elnök-helyettes esetében). 

(Továbbiakban: bizottsági tagok) 

2. Az adatok forrása: Bizottsági tagok 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
A rendszeres időközönként megszervezett országgyűlési-

, helyi önkormányzati- és európai parlamenti választások 

lebonyolításának támogatása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség. 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; 

- A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény. 

- 1/2018. (I. 3.) IM rendelet az országgyűlési képviselők 

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a 

választási eredmény országosan összesített adatai 

körének megállapításáról, valamint a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 

egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról, 
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6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Nem selejtezhető iratok.  választási és népszavazási 

jegyzőkönyvek (szavazóköri és 

eredményjegyzőkönyvek) első eredeti példánya (IT: 

H301) nem selejtezhető, a levéltári átadás ideje 90 nap. A 

választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri 

és eredményjegyzőkönyvek) második eredeti példánya 

(IT: H302) nem selejtezhető, a levéltári átadás ideje 5 év. 

A választási szervek (választási irodák, választási 

bizottságok) létrehozása és tevékenysége (IT: H304) 

során kezelt iratok nem selejtezhetők, a levéltári átadás 

ideje 15 év. A Választások lebonyolításával kapcsolatos 

kisebb jelentőségű ügyek (IT: H305), valamint a 

választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos ügyek 

(kifogás, felvételi kérelem, igazolás stb.) során kezelt 

iratok megőrzési ideje 5 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Területi Választási Iroda, Nemzeti Választási Iroda 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

III/15. Választási jelöltekkel kapcsolatos adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy – képviselő (polgármester) jelölt 

– (továbbiakban: jelölt) vonatkozásában: 

- név (születési név), születési helye és ideje, anyja neve, 

állandó lakcíme, postacíme; 

- személyi igazolvány száma,   

- kapcsolattartási adatok, elérhetőségek (telefonszám, 

mobiltelefonszám, email, 

- fotó, 

- jelölő szervezet. 

2. Az adatok forrása: Jelölt 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). 
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4. Adatkezelés célja: 
A rendszeres időközönként megszervezett 

országgyűlési-, helyi önkormányzati- és európai 

parlamenti választások lebonyolításának támogatása. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

- Magyarország Alaptörvénye; 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

- 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Választási szervek [választási irodák, választási 

bizottságok] létrehozása, tevékenysége (IT: H304) során 

keletkező iratok nem selejtezhetőek, levéltárnak átadás 

ideje: 15 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: 
Esetenként, felügyeletet ellátó szervek (kormányhivatal, 

Belügyminisztérium, nyomozó hatóság). 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

 

III/16. Választópolgár névjegyzék adataival kapcsolatos adatkezelés 

(központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék) 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Természetes személy (továbbiakban: kérelmező) 

vonatkozásában: 

- név, 

- állandó lakcíme, tartózkodási helye, 

- email címe. 

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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). 

http://www.pesterzsebet.hu/
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4. Adatkezelés célja: 

- A rendszeres időközönként megszervezett 

országgyűlési-, helyi önkormányzati- és európai 

parlamenti választások lebonyolításának támogatása. 

- A választópolgárok alaptörvényben biztosított 

joggyakorlásának elősegítése. 

- Fogyatékossággal élő választópolgárok részére 

segítségnyújtás választójoguk gyakorlásához. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerint jogszabályi kötelezettség: 

- Magyarország Alaptörvénye; 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

- 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról; 

 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Választójogosultság nyilvántartással kapcsolatos ügyek 

[kifogás, felévteli kérelem, igazolás, stb.] (IT: H307) 

során keletkező iratok megőrzési ideje: 5 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: 
Budapest Főváros Kormányhivatala (személyes adatok 

SZL-ből történő kiadásának tiltása iránti igény esetén) 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

III/17.  A „HITELEIKET TÖRLESZTENI NEM TUDÓ, 

LAKHATÁSUKBAN VESZÉLYEZTETETT ÁLLAMPOLGÁROK 

ADATAINAK NYILVÁNTARTÁSA” c. űrlap alapján végzett ügyintézés során 

végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Hiteleiket törleszteni nem tudó, lakhatásukban 

veszélyeztett állampolgárok (továbbiakban: 

nyilvántartott ügyfél) vonatkozásában: 

- természetes adatok (4T), 

- kapcsolattartási adatok, elérhetőségek. 

2. Az adatok forrása: Nyilvántartott 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

A nyilvántartott ügyfél tájékoztatása a nyomtatvány 

http://www.pesterzsebet.hu/
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kitöltésekor személyesen megtörténik. 

4. Adatkezelés célja: 

- Hiteleiket törleszteni nem tudó, lakhatásukban 

veszélyeztetett állampolgárok segítése, kilakoltatásuk 

megelőzése. 

- Adatszolgáltatás a Belügyminisztérium részére. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség, valamint a 6. cikk 

(1) bekezdés a) pontja szerinti személyes hozzájárulás. 

- Magyarország Alaptörvénye. 

- a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget 

tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 

biztosításáról szóló 2011. év CLXX. törvény. 

- A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 

2015. évi CV. törvény. 

- BM/5420-1/2017. sz. Belügyminiszteri Intézkedés. 

- A BM/5420-1/2017. sz. Belügyminiszteri Intézkedésre 

kiadott belső Jegyzői Intézkedés. 

- A hiteleiket törleszteni nem tudó, lakhatásukban 

veszélyeztetett állampolgárok személyes hozzájáruló 

nyilatkozata. 

6. Adatkezelés időtartama: 

- Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

szerint. Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 

iratok (IT: I111), nem selejtezhető, levéltári átadás 

időpontja: 15 év.  

- A nyilvántartott ügyfél törlési kérelméig, illetve 

kormányzati szervek adatátadási megkereséséig. 

7.  Adattovábbítás címzettje: 
Kormányhivatal, Belügyminisztérium, Családi 

Csődvédelmi Szolgálat. 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

III/18. TELENOR előfizetői kedvezményt igénybe vevők ügyintézése során 

végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Telenor flotta kedvezményt igénybe vevő természetes 

személyek vonatkozásában: 

- név, 

- lakcím, 

- munkahely, 

- telefonszám, 

- személyi azonosító, 

- személyi igazolvány száma. 
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2. Az adatok forrása: A kedvezményt igénybe vevő 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 Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
A Telenortól a Polgármesteri Hivatal részére felajánlott 

flotta kedvezmény igénybevétele. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti személyes hozzájárulás. 

(A személyes adat megadása nem kötelező, de ebben az 

esetben a flottakedvezmény nem érvényesíthető.) 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az adatokat a Hivatal a flottakedvezmény 

igénybevételének megszűnéséig kezeli, a pontos 

időtartam nem meghatározott. 

7.  Adattovábbítás címzettje: 
Telenor Magyarország Zrt., címe: 2045 Törökbálint, 

Pannon út 1. 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

 

 

III/19. Hivatali telefonkönyvvel és belső levelező rendszerrel (hivatali 

munkatársak elérhetősége) kapcsolatos adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

munkavállalói tekintetében: 

- név, 

- hivatali telefonszám, 

- hivatali e-mail cím. 

2. Az adatok forrása: 
- önkéntes adatszolgáltatás, 

- hivatalon belüli adatátadás. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

http://www.pesterzsebet.hu/
http://www.pesterzsebet.hu/
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4. Adatkezelés célja: 
A Hivatali munkavégzéshez szükséges kapcsolattartás, 

és gyors információáramlás elősegítése. 

5. Adatkezelés jogalapja: 
A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti önkéntes adatszolgáltatás. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint. 
Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű 

elektronikus programleírások, programrendszerszabályozás, 

stb.  (IT: U402) során kezelt iratok nem selejtezhetők, 

levéltárba átadás ideje: 15 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

 

III/20. IT hozzáférési jogosultságok nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés 

(hivatali IT jogosultságok, ASP jogosultságok) 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

munkavállalói tekintetében: 

- név. 

2. Az adatok forrása: 
- önkéntes adatszolgáltatás, 

- hivatalon belüli adatátadás. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
Szabályozott, ellenőrizhető felhasználói adminisztráció 

megteremtése, nyomon követhetősége.  

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

- 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról. 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról. 

- Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2018. 

http://www.pesterzsebet.hu/
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(VIII. 31.) Korm.rendelet. 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti 

Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzata (7. sz. Belső Szabályzat) 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint. 
Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű 

elektronikus programleírások, programrendszerszabályozás, 

stb.  (IT: U402) során kezelt iratok nem selejtezhetők, 

levéltárba átadás ideje: 15 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: 
Magyar Államkincstár, címe: 1138 Budapest, Váci út 

188. 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

III/21. Adatkezelési szempontból kiemelt helyiségbe belépők nyilvántartásával 

kapcsolatos adatkezelés 

(irattár helyiségek, szerverszoba) 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A helyiségbe belépő természetes személy 

vonatkozásában: 

- név. 

2. Az adatok forrása: 
- önkéntes adatszolgáltatás, 

- hivatalon belüli adatátadás. 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu  

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Szervezési Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet). 

4. Adatkezelés célja: 
A Hivatal információbiztonságának fenntartása és 

informatikai rendszerének védelme és zavartalan 

működtetése. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

- 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról. 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti 

Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzata (7. sz. Belső Szabályzat). 

- A közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének 

http://www.pesterzsebet.hu/
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általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 

Korm.rendelet. 

- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti 

Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata 

(19. sz. Belső Szabályzat). 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint. 
Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű 

elektronikus programleírások, programrendszerszabályozás, 

stb.  (IT: U402) során kezelt iratok nem selejtezhetők, 

levéltárba átadás ideje: 15 év. 

7.  Adattovábbítás címzettje: 
Magyar Államkincstár, címe: 1138 Budapest, Váci út 

188. 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

IV. 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 
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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 

 

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/57. 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 15. 

 

Hatályos: 2022. augusztus 15.  napjától 

 

 

Jóváhagyta: 

 

   dr. Demjanovich Orsolya s.k. 

  jegyző 

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:adatvedelem@pesterzsebet.hu

