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Adatkezelési tájékoztató 

 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán 

megvalósuló adatkezeléséhez 

 

Jelen dokumentum tartalmazza Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

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

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Hatósági Osztályának 

munkája során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatását.  

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

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

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

továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült. 

 

Elérhetőségeink adatkezelési ügyekben: 

 

az Önkormányzat adatai:  

 

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

törvényes képviselő:  Szabados Ákos polgármester 

postacím:          1725 Bp. PF. 93. 

honlap:          www.pesterzsebet.hu 

e-mail cím:          onkormanyzat@pesterzsebet.hu 

telefon:          + 36 1 421-0675 

 

a Hivatal adatai: 

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

törvényes képviselő:  dr.Demjanovich Orsolya jegyző  

postacím:          1725 Bp. PF. 93. 

honlap:          www.pesterzsebet.hu 

e-mail cím:          polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu 

telefon:          + 36 1 421-0675 

az adatvédelmi tisztviselő adatai: 

neve: Gasztonyi Ildikó 

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

elérhetősége: adatvedelem@pesterzsebet.hu 

 

http://www.pesterzsebet.hu/
mailto:onkormanyzat@pesterzsebet.hu
http://www.pesterzsebet.hu/
mailto:polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu
mailto:adatvedelem@pesterzsebet.hu
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A kezelt adatok köre, célja, az adatkezelés jogalapja és az adatkezelés időtartama: 

 

I. 

a jegyző hatáskörébe tartozó adóhatósági eljárás során végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Az adózó, valamint az adózó meghatalmazott 

képviselője  vonatkozásában: 

- Ügyfél személyazonosító adatai (családi- és utónév, 

születési hely, születési idő, anyja neve, lakóhely, 

tartózkodási hely, adóazonosító jel), 

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

- Megkeresés útján küldött adatok (munkaviszonnyal 

kapcsolatos adatok, banki adatok) 

Megkeresett nyilvántartások adatai (ingatlan-

nyilvántartás, személyiadat- és lakcímnyilvántartás, 

közúti közlekedési nyilvántartás, építésfelügyeleti 

nyilvántartás); 

-  részletfizetési és méltányossági ügyek adatai 

(rezsiszámlák, banki számlakivonatok, bér papírok, 

nyugdíjszelvények, stb.) 

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

telefonszám, elektronikus cím, KRID szám, 

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-

mail cím 

2. Az adatok forrása: 

- ügyfél, valamint az eljárás részt vevőinek önkéntes 

adatszolgáltatása, 

- hivatalon belüli adatátadás,  

- közhiteles országos nyilvántartások közvetlen 

lekérdezés útján 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Jogi Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

- a közteherviselés alkotmányos elvének érvényre 

juttatása,  

- az önkormányzat gazdálkodásának, ennek érdekében 

a helyi adók kivetésének és beszedésének lehetővé 

tétele. 

 

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

valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
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2016. évi CL. törvény 27-28.§, 

• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény, 53.§; 

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

1.§, 6.§, 18.§, 37.§, 44.§, 76.§, 83.§, 86-95.§, 

130-131.§, 141.§;  

• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1-

1/A.§, 6-9.§, 11.§, 17.§, 30.§, 35-37.§, 39/C.§, 

41-42/F.§; 

• a környezetterhelési díjról 2003. évi LXXXIX. 

törvény, 15.§ 20-21/A.§ 

• a helyi építményadóról szóló 40/2012. (XII. 7.) 

önkormányzati rendelet, 

• a helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII. 07.) 

önkormányzati rendelet, 

• a talajterhelési díjról szóló 38/2012. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelet 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

A nem selejtezhető iratok közé tartoznak az adózok 

egyéni törzsadatai (nyilvántartás) (IT: A105), ezek 

ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzati 

irattárban tartandók. A vagyoni igazolások és 

adóigazolások (IT: A108), illetve az adóösszesítő, 

valamint a számítógépes éves feldolgozás 

adattartalmáról év végén készített lista (IT: A104) és a 

talajterhelési ügyek (IT: G122) során kezelt iratok 

megőrzési ideje 5 év. Az adó- és értékbizonyítványokat 

(IT: A101) 8 évig kell megőrizni, míg az adóbevételi 

terv és teljesítés (IT: A102), az adók módjára 

behajtandó köztartozások iratai (IT: A106), az 

adótartozások behajtása, végrehajtása (IT: A108) során 

keletkező iratok megőrzési ideje 10 év. Az 

adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-

mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, 

adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves 

befizetés (IT: A 103) során kezelt adatok megőrzési 

ideje 10 év  

7. Adattovábbítás címzettjei: harmadik fél 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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II. 

az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozó állampolgársági eskü lebonyolításával 

kapcsolatban végzett adatkezelés 

 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Az esküt tevő (honosított, visszahonosított) magyar 

állampolgár vonatkozásában: 

- családi és utónév, születési név, születési hely, idő, 

anyja neve, állampolgárság, családi állapot, lakcíme 

és/vagy tartózkodási helye, aláírás 

- útlevél szám, 

- aláírás, 

- EAK nyilvántartás adatai 

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám, e-mail 

cím 

 

2. Az adatok forrása: 

- Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági 

és Anyakönyvi Főosztály 

- honosított, visszahonosított állampolgár 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 Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 
Az állampolgársági adatok személyekhez történő 

hozzárendelése. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

jogszabályi kötelezettség teljesítése, valamint a magyar 

állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 19. § (1) 

bekezdése, és a törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. 

(IX. 22.) Korm. rend 5. §, 5/A. §-a.  

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

Az állampolgársági esküről szóló jegyzőkönyv (IT: 

H101) nem selejtezhető, ügyviteli érdekből határidő 

nélkül az önkormányzat irattárában őrzendő, az 

állampolgársággal kapcsolatos egyéb ügyek (IT: 106) 

iratai 2 évig őrzendők  

7. Adattovábbítás címzettje: harmadik fél 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 
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10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

III. 

az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozó anyakönyvi eljárások lefolytatása során végzett 

adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Az anyakönyvi eljárásban érintett természetes 

személy, a jogalany képviselője, az elhunyt személy 

vonatkozásában: 

- családi és utónév, születési név, születési hely, idő, 

anyja neve, állampolgárság, családi állapot, lakóhely 

és/vagy tartózkodási hely, 

- személyi azonosító jele,  

- személyazonosító igazolvány száma, 

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, 

- útlevél száma, 

- aláírás, 

- EAK azonosító, 

- EAK nyilvántartás adatai 

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-

mail cím. 

2. Az adatok forrása: 

- Elektronikus Anyakönyvi Nyilvántartás,  

- személyi adat- és lakcímnyilvántartás,  

- ügyfél, képviselője 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 Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 
Az emberi élettel szorosan összefüggő jogi tényeknek 

az állami nyilvántartásokban szereplő személyekhez 

való hozzárendelése. 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

jogszabályi kötelezettség teljesítése, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 4:5 § (2) 

bekezdése, 4:20. § (2)-(3) bekezdés, 4:116. §, 4:118. § 

(1) bekezdés, 4:150. § (4)-(5) bekezdés, az anyakönyvi 

eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. §, 7-12/A. §, 61. 

§, 77-93/A. §, az anyakönyvezési feladatok ellátásának 

részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdése, 10. §, 17-22. §, az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

27-28. §, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 53. §. 
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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 közé tartoznak az 

anyakönyvek, az anyakönyvi alapiratok, a betűrendes 

névmutató, a családi jogállás rendezésével kapcsolatos 

iratok, az apa adatai nélkül anyakönyvezett születések 

nyilvántartása, a teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozat, a házasságkötéssel, bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésével kapcsolatos jegyzői engedély és 

felmentés (IT: H102), továbbá a nyilvántartás a helyi 

anyakönyvvezetői megbízásokról és jogosultságokról, 

valamint a helyettesítéssel kapcsolatos iratok (IT: 103), 

ezek ügyviteli érdekből határidő nélkül az 

önkormányzat irattárában őrizendők. Az 

állampolgársági egyéb ügyek, a hazai anyakönyvezési 

kérelem, a névváltoztatási kérelem felterjesztésével, 

továbbá a házassági névmódosítási kérelem áttételével 

kapcsolatos iratok és családi események polgári 

szertartása (IT  H106) során kezelt iratok 2 évig, míg az 

anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem, a belföldi és 

külföldi jogsegély iránti kérelem, az anyakönyvi 

kivonat átvételi elismervénye, az anyakönyvi 

adatszolgáltatás iratai, az anyakönyvbe történő 

betekintés iratai és az anyakönyvi események 

egyeztetése (IT: 104) során kezelt iratok 5 évig, míg az 

Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működésével 

kapcsolatos egyéb ügyek (IT: H105) iratai 10 évig 

őrizendők.    

7. Adattovábbítás címzettje: 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 77-

93B. §-ban meghatározottak szerint. 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

IV. 

a jegyző hatáskörébe tartozó állattartási eljárás során végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A kérelmező, a bejelentő, az állattartó, az állat 

tulajdonos vonatkozásában: 

 

Kérelmező: 

• azonosításához szükséges adatok 

• az általa önként közölt sürgős elérhetősége 

(telefon, fax, e-mail) 

Bejelentő: 

• az általa önként közölt sürgős elérhetősége (név, 

lakcím, telefon, fax, e-mail) 
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 Állattartó:  

• természetes személyazonosító adatai, 

• lakcíme 

Állat tulajdonosa: 

• név 

• lakcím 

 

2. Az adatok forrása: 

- ügyfél, valamint az eljárás részt vevőinek önkéntes 

adatszolgáltatása, 

- hivatalon belüli adatátadás,  

- BFKH. XX Kerületi Hivatala 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 
Az adatkezelés célja az állattartási ügykörben indított 

eljárás lefolytatása. 

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016.évi CL. tv. (Ákr.) 10.§ és 27.§, 36. §, az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 42/A (4) bekezdése 

 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

(IT: M 105) 5 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: az eljárásban résztvevő szakhatóság 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

V. 

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás során végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A kérelmező és a kérelmezett, valamint az eljárás 

részt vevőinek vonatkozásában: 

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

lakcíme és/vagy tartózkodási helye, székhely, aláírás 

- törvényes képviselő esetén név, cím,  

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

telefonszám, elektronikus cím, KRID szám, 
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- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-

mail cím 

2. Az adatok forrása: 

- ügyfél (kérelmező, kérelmezett), az eljárás részt 

vevőinek önkéntes adatszolgáltatása, 

- hivatalon belüli adatátadás,  

- Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi 

Hivatala 

 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

A birtokvédelmi ügykörben benyújtott kérelem alapján 

indult eljárás lefolytatása, mely során a Hatósági 

Osztály a I/1. pontban felsorolt személyes adatokat 

kezeli. 

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi 

eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 2. § 

(2) bekezdés szerinti szerint jogszabályi kötelezettség 

teljesítése. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

A birtokvédelmi ügyek (IT: H702) során keletkező 

iratok megőrzési ideje 5 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

VI. 

a jegyző hatáskörébe tartozó címkezelési eljárás során végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A kérelmező vonatkozásában: 

-  családi és utónév, születési név, születési hely, idő, 

anyja neve lakóhely és/vagy tartózkodási helye,  

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-

mail cím 

2. Az adatok forrása: 

- ügyfél önkéntes adatszolgáltatása, 

- hivatalon belüli adatátadás,  

- Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi 

Hivatala 

- közhiteles országos nyilvántartások (személyi adat- és 
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lakcím nyilvántartás, ingatlan nyilvántartás) adatai 

közvetlen lekérdezés útján 

 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

A címnyilvántartással kapcsolatos ügykörben benyújtott 

kérelem alapján címkezelési, címképzési eljárás 

lefolytatása, indokolt esetben intézkedés a személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

cseréje érdekében.  

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

végrehajtásáról szóló 146/1993.(X. 26) Korm. rend. 

41/B. §. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

(IT: H 203) az iratok megőrzési ideje 15 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: 
• Kérelmező 

 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

VII. 

a jegyző hatáskörébe tartozó hagyatéki eljárás lefolytatása során végzett adatkezelés 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Az örökhagyó, a hagyatéki eljárásban érintett 

természetes személy, az érdekelt jogalany 

képviselője, az örökhagyó írásban tett 

végintézkedése őrzőjének, vagy szóbeli 

végrendeletről tudomással bíró személynek, illetve 

gondnokának vonatkozásában: 

Az örökhagyó: 

• természetes személyazonosító adatai, 

• utolsó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 

• állampolgársága, 

• halálesete bekövetkezésének helye, ideje, 

• családi állapota, 

• a törvényben felsorolt foglalkozásokra 
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vonatkozó adat, 

• gondnokság alatt állásának ténye 

• vagyoni helyzet 

Hagyatéki eljárásban érintett természetes személy: 

• természetes személyazonosító adatai, 

• lakóhelye és tartózkodási helye, 

• az általa önként közölt sürgős elérhetősége 

(telefon, fax, e-mail), 

• az eljárásban való érdekeltségét megalapozó ok 

(végintézkedésen, hozzátartozói kapcsolaton 

vagy egyéb jogviszonyon alapul), 

• a törvényes képviselő meghatározott adatai 

A hagyatéki eljárásban érdekelt jogalany 

képviselője: 

• neve, 

• címe, 

• az általa önként közölt sürgős elérhetősége 

(telefon, fax, e-mail) 

Az örökhagyó írásban tett végintézkedés őrzőjének 

vagy szóbeli végrendeletéről tudomással bíró 

személynek, illetve gondnokának: 

• a természetes személy 

o természetes személyazonosító adatai, 

o lakóhelye és tartózkodási helye, 

o az általa önként közölt sürgős elérhetősége 

(telefon, fax, e-mail)  

• a nem természetes személy képviselője (ha 

képviseleti jogosultságát igazolta) neve, címe és 

az általa önként közölt sürgős elérhetősége 

(telefon, fax, e-mail). 

 

2. Az adatok forrása: 

- a hozzátartozó, valamint az eljárásban érintettek 

önkéntes adatszolgáltatása, 

- anyakönyvvezető értesítése, 

- az ingatlan nyilvántartás adatai közvetlen 

lekérdezéssel; 

- a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai 

közvetlen lekérdezéssel, 

 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 
Az ember halálával bekövetkező hagyaték átszállás – az 

örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes 

vagyontárgyaira, vagyoni részhányadára való öröklési 
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jogcímüknek a megállapításával történő – biztosítása. 

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

jogszabályi kötelezettség teljesítése, valamint a 

hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 

3. § (2), 18/A. §, 19. §, 32. §, 116-118. §, az Ákr. 26-30, 

§, a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 1. sz. melléklet 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

a hagyatéki irat (IT: H 802) nem selejtezhető, határidő 

nélkül irattárban marad.  

7. Adattovábbítás címzettje: 

- Megkereső szerv, 

- Áttétel, valamint illetékességi területen kívül 

hozzátartozó meghallgatása iránti megkeresés esetén 

az illetékes jegyző.  

- MOKK által az illetékes közjegyző. 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

VIII. 

a jegyző hatáskörébe tartozó iparhatósági eljárás során végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A kérelmező a bejelentő, valamint az eljárásban 

érintett ügyfelek vonatkozásában: 

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

lakcíme és/vagy tartózkodási helye, székhely, aláírás 

- törvényes képviselő esetén név, cím,  

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

telefonszám, elektronikus cím, KRID szám, 

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-

mail cím 

2. Az adatok forrása: 

- kérelmező, a bejelentő önkéntes adatszolgáltatása, 

- az eljárásban érintett ügyfelek (a teleppel közvetlenül 

szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú 

ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös 

képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, 

lakásszövetkezet esetében az elnök) esetén az 

ingatlannyilvántartásban fellelhető adatok, 

- hivatalon belüli adatátadás,  

- Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi 

Hivatala 

 

3. Érintettek tájékoztatása: 
Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 
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adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

Az ipari ügykörben benyújtott kérelem, illetve 

bejelentés alapján indult eljárás lefolytatása, mely során 

a Hatósági Osztály a I/1. pontban felsorolt személyes 

adatokat kezeli. 

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. tv. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint 

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 

27.)  Korm. rendelet 3. melléklet szerinti jogszabályi 

kötelezettség teljesítése. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

(IT: K105) az iratok megőrzési ideje 10 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: Eljárásban részt vevő szakhatóságok 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 
 

 

IX. 

a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi ügyben indult hatósági eljárás során végzett 

adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A kérelmező a bejelentő, valamint az eljárásban 

érintett ügyfelek vonatkozásában: 

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

lakcíme és/vagy tartózkodási helye, székhely, aláírás 

- törvényes képviselő esetén név, cím,  

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

telefonszám, elektronikus cím, KRID szám, 

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-

mail cím 
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2. Az adatok forrása: 

- kérelmező, a bejelentő önkéntes adatszolgáltatása, 

- az eljárásban érintett ügyfelek (az üzlettel közvetlenül 

szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú 

ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös 

képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, 

lakásszövetkezet esetében az elnök.) esetén az 

ingatlannyilvántartásban fellelhető adatok 

- hivatalon belüli adatátadás,  

- Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi 

Hivatala 

 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

A kereskedelmi ügykörben benyújtott kérelem, illetve 

bejelentés alapján indult eljárás lefolytatása, mely során 

a Hatósági Osztály a I/1. pontban felsorolt személyes 

adatokat kezeli. 

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. tv. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint 

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. és 2. 

melléklet szerinti jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

(IT: L113) az iratok megőrzési ideje 10 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: Eljárásban részt vevő szakhatóságok 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 
 

X. 

a jegyző hatáskörébe tartozó vásár, piac, és bevásárlóközpont üzemeltetés ügyben indult 

hatósági eljárás során végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 
A kérelmező a bejelentő (fenntartó, üzemeltető), 

valamint az eljárásban érintett ügyfelek 

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

lakcíme és/vagy tartózkodási helye, székhely, aláírás 

- törvényes képviselő esetén név, cím,  

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

telefonszám, elektronikus cím, KRID szám, 

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-

mail cím 

2. Az adatok forrása: 

- kérelmező, a bejelentő önkéntes adatszolgáltatása, 

- az eljárásban érintett ügyfelek (vásár, piac, 

bevásárlóközpont tulajdonosa, haszonélvezője) esetén 

az ingatlannyilvántartásban fellelhető adatok 

- hivatalon belüli adatátadás,  

- Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi 

Hivatala 

 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

A vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetés ügykörben 

benyújtott kérelem, illetve bejelentés alapján indult 

eljárás lefolytatása, mely során a Hatósági Osztály a I/1. 

pontban felsorolt személyes adatokat kezeli. 

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. tv. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint 

a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról 

szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (3) 

bekezdés, 4/A. § (1) bekezdés, 4/B. § (2) bekezdés 

szerinti jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

(IT: L111) az iratok megőrzési ideje 10 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: megkereső szerv  

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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XI. 

a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshely 

üzemeltetés ügyben indult hatósági eljárás során végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A kérelmező a bejelentő, valamint az eljárásban 

érintett ügyfelek vonatkozásában: 

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

lakcíme és/vagy tartózkodási helye, székhely, aláírás 

- törvényes képviselő esetén név, cím,  

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

telefonszám, elektronikus cím, KRID szám, 

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-

mail cím 

2. Az adatok forrása: 

- kérelmező, a bejelentő önkéntes adatszolgáltatása, 

- az eljárásban érintett ügyfelek (a szálláshely 

tulajdonosa, haszonélvezője) esetén az 

ingatlannyilvántartásban fellelhető adatok 

- hivatalon belüli adatátadás,  

- Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi 

Hivatala 

 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

A szálláshely-szolgáltatási ügykörben benyújtott 

kérelem, illetve bejelentés alapján indult eljárás 

lefolytatása, mely során a Hatósági Osztály a I/1. 

pontban felsorolt személyes adatokat kezeli. 

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. tv. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, a nem üzleti célú 

közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A § (1) 

bekezdése, valamint a kereskedelmi tevékenységek 
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végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 1. és 2. melléklet szerinti jogszabályi 

kötelezettség teljesítése. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

(IT: L107, L110) az iratok megőrzési ideje 10 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: 
Előírt hatósági ellenőrzést lefolytató hatóságok 

Magyar Turisztikai Ügynökség 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 
 

XII. 

a jegyző hatáskörébe tartozó zenés, táncos rendezés engedélyezése hatósági eljárás során 

végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A kérelmező (üzemeltető, szervező), valamint az 

eljárásban érintett ügyfelek vonatkozásában: 

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

lakcíme és/vagy tartózkodási helye, székhely, aláírás 

- törvényes képviselő esetén név, cím,  

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

telefonszám, elektronikus cím, KRID szám, 

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-

mail cím 

2. Az adatok forrása: 

- kérelmező önkéntes adatszolgáltatása, 

- az eljárásban érintett ügyfelek esetén az 

ingatlannyilvántartásban fellelhető adatok 

- hivatalon belüli adatátadás,  

- Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi 

Hivatala 

 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

A zenés, táncos rendezvény tartása ügykörben 

benyújtott kérelem alapján indult eljárás lefolytatása, 

mely során a Hatósági Osztály a I/1. pontban felsorolt 

személyes adatokat kezeli. 
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5. Adatkezelés jogalapja: 

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a zenés, 

táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 4. § (2) 

bekezdés, és 5. § (1) bekezdés, valamint a kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 

(IX. 29.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklet szerinti 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

(IT: L113) az iratok megőrzési ideje 10 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: 
Eljárásban részt vevő szakhatóságok 

 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

 

XIII. 

a jegyző hatáskörébe tartozó talált tárgyak kezelésével kapcsolatos eljárás során végzett 

adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A megtaláló ügyfél, valamint a talált tárgy 

tulajdonosa vonatkozásában: 

-  családi és utónév, születési név, születési hely, idő, 

anyja neve lakóhely és/vagy tartózkodási helye, 

személyazonosító igazolvány száma, lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány száma,  

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-

mail cím 

2. Az adatok forrása: 
- a megtaláló ügyfél, valamint a talált tárgy 

tulajdonosának 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 Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 
A magántulajdon védelmével kapcsolatos alkotmányos 

jogok érvényre juttatása. 

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 27-28. §, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54-64. §, 
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az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

53. § 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

(IT: H 807) az iratok megőrzési ideje 1 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

XIV. 

a jegyző hatáskörébe tartozó hirdetmények kezelése során végzett adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

A hirdetményben feltüntetett adatok 

vonatkozásában: 

-  családi és utónév, születési név, születési hely, idő, 

anyja neve lakóhely és/vagy tartózkodási helye,  

2. Az adatok forrása: 

- a hirdetmények közzétételét kérelmező szervek: pl: 

bíróság, bírósági végrehajtó, közjegyző, eljáró 

hatóság, rendőrség, stb. 

 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 
A hirdetmények útján a hivatalos iratok közlésének 

megvalósítása. 

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 88. (3) bekezdés.  

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

(IT: H 812) az iratok megőrzési ideje 2 év.  

7. Adattovábbítás címzettjei: a hirdetmény közzétételével a lakosság széles köre 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

XV. 
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a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ebösszeírás, ebnyilvántartás során végzett 

adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

Az ebtartó, valamint az eb tulajdonos 

vonatkozásában: 

Ebtartó: 

• név 

• lakcím 

• az általa önként közölt sürgős elérhetősége 

(telefon, fax, e-mail) 

Eb tulajdonos: 

• név 

• lakcím 

 

2. Az adatok forrása: 
- az állattartó 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 Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 
Az önkormányzat ebrendészeti feladatainak 

végrehajtása. 

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 

1998. évi XXVIII. törvény 42/A § (4) bekezdése, 42B 

§. 

 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

(IT: M 105) nem selejtezhető.  

7. Adattovábbítás címzettjei: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

XVI. 

a képviselő-testület hatáskörébe tartozó közterület használat engedélyezése során végzett 

adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: A kérelmező ügyfél, az eljárásban érintett 
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természetes személy, valamint az eljárásban érdekelt 

jogalany képviselője vonatkozásában: 

- természetes személy ügyfél személyazonosító 

adatai (családi- és utónév, születési hely, idő, 

anyja neve, lakóhely, személyazonosító 

igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány szám), 

- jogi személy ügyfél képviselőjének neve, címe 

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és 

e-mail cím 

 

2. Az adatok forrása: 
-  a kérelmező önkéntes adatszolgáltatása, 

-  közhiteles országos ingatlan-nyilvántartás (Takarnet) 

 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 
A közterület védelmével kapcsolatos közösségi érdek 

érvényesítése. 

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

valamint a közterületek használatáról és használatának 

rendjéről szóló 27/2017. (X. 27.) önkormányzati 

rendelet, az önkormányzati közterület-felügyeleti 

feladatok ellátásáról szóló 40/2013. (XII. 12.) 

önkormányzati rendelet, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII törvény 53. § 

 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

(IT: F 103)5 évig őrizendők.  

7. Adattovábbítás címzettjei: Nincs 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 

 

XVII. 

a képviselő-testület hatáskörébe tartozó házszámozással kapcsolatos eljárás során végzett 

adatkezelés 

 

 

1. Kezelt személyes adatok: A kérelmező ügyfél, az eljárásban érintett 
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természetes személy, valamint az eljárásban érdekelt 

jogalany képviselője vonatkozásában: 

- természetes személy ügyfél személyazonosító 

adatai (családi- és utónév, születési hely, idő, 

anyja neve, lakóhely, személyazonosító 

igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány szám), 

- jogi személy ügyfél képviselőjének neve, címe 

- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és 

e-mail cím 

 

2. Az adatok forrása: 
-  a kérelmező önkéntes adatszolgáltatása, 

-  közhiteles országos ingatlan-nyilvántartás (Takarnet) 

 

3. Érintettek tájékoztatása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu 

honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül, 

adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, 

továbbá a Hatósági Osztály hivatalos helyiségében, 

ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 49. 

szoba). 

4. Adatkezelés célja: 

A belterületi ingatlanoknak (épületeknek és beépítetlen 

telkeknek) a velük érintkező közterületre, utcára 

megállapított sorszámmal (házszámmal) történő 

ellátása.  

5. Adatkezelés jogalapja: 

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

valamint a Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlésének a közterület- és városrésznevek 

megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám 

megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) 

önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés, Budapest 

Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 

1. pont, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII törvény 53. § 

 

6. Adatkezelés időtartama: 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

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

H808) szerint nem selejtezhető.  

7. Adattovábbítás címzettjei: az érintett hatóságok és közmű szolgáltatók 

8. Adatfeldolgozó: Nincs 

9. Automatizált döntéshozatal: Nincs 

10. Adattovábbítás 3. országba: Nincs 
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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 

- 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 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő 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.   
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Jogforrás: GDPR 18. cikk 

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

kapcsolódó értesítéshez való jog 

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

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

változásokról az adatkezelő értesíti az érintettet. 

Jogforrás: GDPR: 19. cikk 

- Az adathordozhatósághoz való jog 

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

általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

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

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

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

a hordozott adatok teljességének, pontosságának a megőrzése alapelvi szinten.   

Jogforrás: GDPR 20. cikk 

III. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

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

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

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

Jogforrás: GDPR 22. cikk 

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. 

 

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

- 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 
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