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Adatkezelési tájékoztató

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Jogi 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) Jogi 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.

I.
polgári peres eljárás során végzett adatkezelés

1.

Kezelt személyes adatok:

2.

Az adatok forrása:

3.

Érintettek tájékoztatása:

5.

Adatkezelés célja:

A természetes személy felperes(ek), alperes(ek) és
képviselőik vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye,
- törvényes képviselő esetén név, cím,
- jogi képviselő esetén: név, cím, e-mail cím,
telefonszám, elektronikus cím, KRID szám,
- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és email cím.
- hivatalon belüli adatátadás,
- Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi
Járási Hivatala
- ügyfél önkéntes adatszolgáltatása
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. I. emelet 59.
szoba).
Polgári peres eljárásban az Önkormányzat és a Hivatal
képviseletének ellátása mely során a Jogi Osztály a I/1.
pontban felsorolt személyes adatokat kezeli.
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6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.

Adattovábbítás címzettjei:

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

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi
képviseleti tevékenység) (IT: U319) során keletkező
iratok megőrzési ideje 15 év.
- Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság,
Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi
Járási Hivatala, EP-RC Security Kft.
EP-RC Security Kft.
Nincs
Nincs

II.
nemperes, fizetési meghagyásos eljárás során végzett adatkezelés

A jogosult(ak), kötelezett(ek) és képviselőik
vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye,
- törvényes képviselő esetén név, cím.
- hivatalon belüli adatátadás,
- Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi
Járási Hivatala
- ügyfél önkéntes adatszolgáltatása
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. I. emelet 59.
szoba).
A Hivatal képviseletében fizetési meghagyás
kibocsátása iránti kérelem benyújtása.
A kérelemben az adatkezelő feltünteti a II/1. pontban
felsorolt személyes adatokat.

1.

Kezelt személyes adatok:

2.

Az adatok forrása:

3.

Érintettek tájékoztatása:

5.

Adatkezelés célja:

6.

Adatkezelés jogalapja:

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

7.

Adatkezelés időtartama:

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi
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8.
9.
10.
11.

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

képviseleti tevékenység) (IT: U319) során keletkező
iratok megőrzési ideje 15 év.
Kijelölt közjegyző, MOKK
Nincs
Nincs
Nincs

III.
a végrehajtási eljárás során végzett adatkezelés
A természetes személy adós/ok és képviselőik
vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye,
- törvényes képviselő esetén név, cím,
- bankszámlaszám,
- munkahely, járandóságot folyósító szerv,
- ingó-, ingatlanvagyon, gépkocsi,
- üzletrész,
- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és email cím.
- hivatalon belüli adatátadás,
- Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi
Járási Hivatala
- ügyfél önkéntes adatszolgáltatása
- végrehajtótól származó tájékoztatás.
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. I. emelet 59.
szoba).
Jogerős bírósági ítélet, bírósági meghagyás, fizetési
meghagyás alapján az Önkormányzat és a Hivatal
képviseletében végrehajtás iránti kérelem előterjesztése,
mely során a végrehajtást kérő közölni köteles a III/1.
pontban felsorolt személyes adatokat, továbbá az ügy
körülményeitől függően: az adós munkahelyét,
valamint végrehajtás alá vonható vagyontárgyainak
helyét.

1.

Kezelt személyes adatok:

2.

Az adatok forrása:

3.

Érintettek tájékoztatása:

5.

Adatkezelés célja:

6.

Adatkezelés jogalapja:

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

7.

Adatkezelés időtartama:

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
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8.
9.
10.
11.

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

A jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi
képviseleti tevékenység) (IT: U319) során keletkező
iratok megőrzési ideje 15 év.
Kijelölt végrehajtó, MBVK, MOKK
Nincs
Nincs
Nincs

IV.
a jegyző hatáskörébe tartozó társasházi törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása során
végzett adatkezelés

1.

Kezelt személyes adatok:

2.

Az adatok forrása:

3.

Érintettek tájékoztatása:

5.

Adatkezelés célja:

A természetes személy bejelentő/k és képviselőik
vonatkozásában:
- név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
lakcíme és/vagy tartózkodási helye,
- törvényes képviselő esetén név, születési hely, idő,
anyja neve lakcíme és/vagy tartózkodási helye,
- jogi képviselő esetén: név, cím, e-mail cím,
telefonszám, elektronikus cím, KRID szám,
- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és email cím,
- természetes személy közös képviselő, számvizsgáló
bizottsági tagok, intéző bizottsági tagok neve és címe,
- szükség szerint a társasház természetes személy
tulajdonostársainak neve és lakcíme,
- önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és email cím.
- bejelentő önkéntes adatszolgáltatása,
- egyéb érdekelt adatszolgáltatása,
- közös képviselő adatszolgáltatása,
- ingatlanügyi hatóság adatszolgáltatása;
- kormányhivatal adatszolgáltatása,
- cégbíróság adatszolgáltatása.
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. I. emelet 59.
szoba).
A társasházi törvényességi felügyeleti eljárás
lefolytatása, melyet a jegyző lát el a Jogi Osztály
közreműködésével.
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6.

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

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.

Adattovábbítás címzettje:

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

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet szerint.
A jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi
képviseleti tevékenység) (IT: U319) során keletkező
iratok megőrzési ideje 15 év.
Törvényességi felhívás teljesítésének elmaradása miatt
indított kereset esetén a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság, egyéb esetekben nincs.
Nincs
Nincs
Nincs

Hatályos:
2020. június 18. napjától

Jóváhagyta:
dr. Demjanovich Orsolya s.k.
jegyző

