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Adatkezelési tájékoztató

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési
Egységnél 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) Belső Ellenőrzési
Egységének [továbbiakban: BEE] 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.
A BEE szakirányú feladatai:
Az Egységet érintő ellenőrzések javaslataira készített intézkedési tervekben foglalt feladatok
végrehajtását nyomon követő nyilvántartás vezetése.
A Bkr.-ben meghatározott tartalommal bíró nyilvántartások vezetése a belső és külső
ellenőrzésekről.
Éves ellenőrzési jelentés, és az Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése.
Általános belső ellenőrzési mappák, és az adott ellenőrzésre vonatkozó konkrét ellenőrzési
mappák elkészítése, ezek karbantartása.
Az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek felügyeleti jellegű
ellenőrzése, a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése, amely során szabályszerűségi,
pénzügyi, rendszer-, és teljesítmény-ellenőrzéseket, informatikai ellenőrzést kell végezni.
Ellenőrzés végezhető az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok)nál, valamint az
önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával
kapcsolatosan a kedvezményezett szervezetnél, személynél is.
Éves ellenőrzési munkatervben nem szereplő, soron kívüli belső ellenőrzések végrehajtása.
A Képviselő-testület, a bizottságok, a Polgármester és a Jegyző kezdeményezése alapján
tanácsadói tevékenység ellátása.
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I.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata:
Ellenőrzések szervezése, összehangolása, lebonyolítása

1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye, telefonszám; email
cím; TAJ szám; adószám

2.

Az adatok forrása:

- 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

Belső ellenőrzési feladatok jogszabályban előírt módon
történő ellátása.

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.
9.
10.
11.

Adattovábbítás címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás 3. országba:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.
§.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
kormányrendelet
Bkr. alapján készített Belső ellenőrzési kézikönyv
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A belső ellenőrzési jelentések (IT:U301) megőrzési
ideje 10 év, míg az ellenőrzési jegyzőkönyvek
(IT:U306) nem selejtezhetők, a levéltári adás ideje 15
év.
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
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Ellenőrzési jelentések készítése, jegyzőkönyvek készítése
1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, beosztás

2.

Az adatok forrása:

- 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92.. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

Belső ellenőrzési feladatok jogszabályban előírt módon
történő ellátása.

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.
9.
10.
11.

Adattovábbítás címzettje:
Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás 3. országba:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.
§.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
kormányrendelet
Bkr. alapján készült Belső ellenőrzési kézikönyv
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet
szerint.. A belső ellenőrzési jelentések (IT:U301)
megőrzési ideje 10 év, míg az ellenőrzési
jegyzőkönyvek (IT:U306) nem selejtezhetők, a levéltári
adás ideje 15 év.
Polgármester, Jegyző, Tisztségviselők
Nincs
Nincs
Nincs
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Felelősségre vonás kezdeményezése

1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye,
- -titulus, beosztás
- iskolai végzettség

2.

Az adatok forrása:

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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92.. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.
9.
10.
11.

Adattovábbítás címzettje:
Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás 3. országba:

Felelősségre vonási eljárások eredményes lefolytatása
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése
-a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 155-159. §-ai (fegyelmi felelősségre vonási
eljárás)
- a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi
eljárásról szóló 31/2012. (III.7.) kormányrendelet
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A fegyelmi és kártérítési ügyekkel (IT:U511)
kapcsolatos iratok megőrzési ideje 10 év.
Polgármester, Jegyző
Nincs
Nincs
Nincs
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II.
Budapest Főváros XX. kerület Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzések szervezése, összehangolása, lebonyolítása

1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye, telefonszám;
email cím; TAJ szám; adószám

2.

Az adatok forrása:

- 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

Belső ellenőrzési feladatok jogszabályban előírt módon
történő ellátása.

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.
9.
10.
11.

Adattovábbítás címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás 3. országba:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.
§.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
kormányrendelet
Bkr. alapján készített Belső ellenőrzési kézikönyv
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A belső ellenőrzési jelentések (IT:U301) megőrzési
ideje 10 év, míg az ellenőrzési jegyzőkönyvek
(IT:U306) nem selejtezhetők, a levéltári adás ideje 15
év.
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
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Ellenőrzési jelentések készítése, jegyzőkönyvek készítése
1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, beosztás

2.

Az adatok forrása:

- 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92.. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

Belső ellenőrzési feladatok jogszabályban előírt módon
történő ellátása.

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.

Adattovábbítás címzettje:

9. Adatfeldolgozó:
10. Automatizált döntéshozatal:
11. Adattovábbítás 3. országba:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.
§.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
kormányrendelet,
Bkr. alapján készített Belső ellenőrzési kézikönyv
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A belső ellenőrzési jelentések (IT:U301) megőrzési
ideje 10 év, míg az ellenőrzési jegyzőkönyvek
(IT:U306) nem selejtezhetők, a levéltári adás ideje 15
év.
ellenőrzésben érintett osztályvezetők,
Jegyző,
tisztségviselők
Nincs
Nincs
Nincs
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Felelősségre vonás kezdeményezése

1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye,
- -titulus, beosztás
- iskolai végzettség

2.

Az adatok forrása:

- 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92.. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.
9.
10.
11.

Adattovábbítás címzettje:
Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás 3. országba:

Felelősségre vonási eljárások eredményes lefolytatása
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése
-a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 155-159. §-ai (fegyelmi felelősségre vonási
eljárás)
- a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi
eljárásról szóló 31/2012. (III.7.) kormányrendelet
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A fegyelmi és kártérítési ügyekkel (IT:U511)
kapcsolatos iratok megőrzési ideje 10 év.
Polgármester, Jegyző
Nincs
Nincs
Nincs
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III.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat által fenntartott intézmények
Ellenőrzések szervezése, összehangolása, lebonyolítása

1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye, telefonszám;
email cím; TAJ szám; adószám

2.

Az adatok forrása:

- intézménytől kapott adatátadás

3.

Érintettek tájékoztatása:

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető,
továbbá a BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

Belső ellenőrzési feladatok jogszabályban előírt módon
történő ellátása.

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.
9.
10.
11.

Adattovábbítás címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás 3. országba:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.
§.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
kormányrendelet
Bkr. alapján készített Belső ellenőrzési kézikönyv
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A belső ellenőrzési jelentések (IT:U301) megőrzési
ideje 10 év, míg az ellenőrzési jegyzőkönyvek
(IT:U306) nem selejtezhetők, a levéltári adás ideje 15
év.
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
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Ellenőrzési jelentések készítése, jegyzőkönyvek készítése
1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név,beosztás; kiskorú esetén monogram,

2.

Az adatok forrása:

- intézményen 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92.. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

Belső ellenőrzési feladatok jogszabályban előírt módon
történő ellátása.

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.

Adattovábbítás címzettje:

9. Adatfeldolgozó:
10. Automatizált döntéshozatal:
11. Adattovábbítás 3. országba:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.
§.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
kormányrendelet
Bkr. alapján készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A belső ellenőrzési jelentések (IT:U301) megőrzési
ideje 10 év, míg az ellenőrzési jegyzőkönyvek
(IT:U306) nem selejtezhetőek, a levéltár adási ideje 15
év.
-Polgármester, Jegyző, Tisztségviselők,
-ellenőrzött intézmények vezetői,
-ágazati felügyeletet, irányítást ellátó osztály vezetése
-GAMESZ vezetése
Nincs
Nincs
Nincs
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Felelősségre vonás kezdeményezése

1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye,
- -titulus, beosztás
- iskolai végzettség

2.

Az adatok forrása:

- intézményen 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92.. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.

Adattovábbítás címzettje:

9. Adatfeldolgozó:
10. Automatizált döntéshozatal:
11. Adattovábbítás 3. országba:

Felelősségre vonási eljárások eredményes lefolytatása
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése
-a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
-a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
-ágazati végrehajtási rendeletek
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A fegyelmi és kártérítési ügyekkel (IT:U511)
kapcsolatos iratok megőrzési ideje 10 év.
Polgármester, Jegyző
Ellenőrzött költségvetési szerv vezetője
Nincs
Nincs
Nincs
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IV.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Nemzetiségi Önkormányzatai
Ellenőrzések szervezése, összehangolása, lebonyolítása

1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye, telefonszám;
email cím; TAJ szám; adószám

2.

Az adatok forrása:

- hivataltól kapott adatátadás

3.

Érintettek tájékoztatása:

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető,
továbbá a BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

Belső ellenőrzési feladatok jogszabályban előírt módon
történő ellátása.

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.
9.
10.
11.

Adattovábbítás címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás 3. országba:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C.
§.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.
törvény 6/C.§.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
kormányrendelet
Bkr. alapján készített Belső ellenőrzési kézikönyv
Együttműködési megállapodás
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A belső ellenőrzési jelentések (IT:U301) megőrzési
ideje 10 év, míg az ellenőrzési jegyzőkönyvek
(IT:U306) nem selejtezhetők, a levéltári adás ideje 15
év.
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

12
Ellenőrzési jelentések készítése, jegyzőkönyvek készítése

1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, beosztás

2.

Az adatok forrása:

- 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92.. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

Belső ellenőrzési feladatok jogszabályban előírt módon
történő ellátása.

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.

Adattovábbítás címzettje:

9. Adatfeldolgozó:
10. Automatizált döntéshozatal:
11. Adattovábbítás 3. országba:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C.
§.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.
törvény 6/C.§.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
kormányrendelet
Bkr. alapján készített Belső ellenőrzési kézikönyv
Együttműködési megállapodás
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A belső ellenőrzési jelentések (IT:U301) megőrzési
ideje 10 év, míg az ellenőrzési jegyzőkönyvek
(IT:U306) nem selejtezhetőek, a levéltár adási ideje 15
év.
-Polgármester, Jegyző, Nemzetiségi Önkormányzatok
Elnöke, Tisztségviselők
-Polgármesteri Hivatal érintett osztályainak vezetői
Nincs
Nincs
Nincs

13
Felelősségre vonás kezdeményezése

1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye,
- -titulus, beosztás
- iskolai végzettség

2.

Az adatok forrása:

- intézményen 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92.. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.

Adattovábbítás címzettje:

9. Adatfeldolgozó:
10. Automatizált döntéshozatal:
11. Adattovábbítás 3. országba:

Felelősségre vonási eljárások eredményes lefolytatása
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése
-a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 155-159. §-ai (fegyelmi felelősségre vonási
eljárás)
- a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi
eljárásról szóló 31/2012. (III.7.) kormányrendelet
- a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A fegyelmi és kártérítési ügyekkel (IT:U511)
kapcsolatos iratok megőrzési ideje 10 év.
-Polgármester, Jegyző, Nemzetiségi Önkormányzatok
Elnöke
-Polgármesteri Hivatal érintett osztályainak vezetői
Nincs
Nincs
Nincs

14
V.
Budapest Főváros XX. kerület Gazdasági társasága(i)
Ellenőrzések szervezése, összehangolása, lebonyolítása

A természetes személy vonatkozásában:
név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye, telefonszám;
email cím; TAJ szám; adószám

1.

Kezelt személyes adatok:

2.

Az adatok forrása:

- gazdasági társaságon és 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

Belső ellenőrzési feladatok jogszabályban előírt módon
történő ellátása.

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.
9.
10.
11.

Adattovábbítás címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás 3. országba:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.
§. (1) bekezdés d) pontja
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
kormányrendelet
Bkr. alapján készített Belső ellenőrzési kézikönyv
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A belső ellenőrzési jelentések (IT:U301) megőrzési
ideje 10 év, míg az ellenőrzési jegyzőkönyvek
(IT:U306) nem selejtezhetők, a levéltári adás ideje 15
év.
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

15

Ellenőrzési jelentések készítése, jegyzőkönyvek készítése
1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, beosztás

2.

Az adatok forrása:

- gazdasági társaságon és 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92.. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

Belső ellenőrzési feladatok jogszabályban előírt módon
történő ellátása.

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.

Adattovábbítás címzettje:

9. Adatfeldolgozó:
10. Automatizált döntéshozatal:
11. Adattovábbítás 3. országba:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.
§. (1) bekezdés d) pontja
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
kormányrendelet
Bkr. alapján készített Belső ellenőrzési kézikönyv
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A belső ellenőrzési jelentések (IT:U301) megőrzési
ideje 10 év, míg az ellenőrzési jegyzőkönyvek
(IT:U306) nem selejtezhetők, a levéltári adás ideje 15
év.
gazdasági társaság ügyvezetője
ellenőrzésben érintett osztályvezetők (Polgármesteri
Hivatal)
Polgármester, Jegyző,
tisztségviselők
Nincs
Nincs
Nincs

16

Felelősségre vonás kezdeményezése

1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye,
- -titulus, beosztás
- iskolai végzettség

2.

Az adatok forrása:

- 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 BEE hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási
időben papír alapon is megtekinthető (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92. szoba).

5.

Adatkezelés célja:

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.
9.
10.
11.

Adattovábbítás címzettje:
Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás 3. országba:

Felelősségre vonási eljárások eredményes lefolytatása
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése
-a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A fegyelmi és kártérítési ügyekkel (IT:U511)
kapcsolatos iratok megőrzési ideje 10 év.
Polgármester, Jegyző, Gazdasági társaság ügyvezetője
Nincs
Nincs
Nincs

Hatályos:
2020. augusztus 05.napjától

Jóváhagyta:
dr. Demjanovich Orsolya s.k.
jegyző

