Adatkezelési tájékoztató
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi
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) Rendvédelmi 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.
Lakossági bejelentések kezelésével kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató
A Rendvédelmi Osztály folyamatosan fogadja mind a központi hívószámon keresztül telefonon mind
elektronikus üzenetben, mind személyesen, illetve írásban, a közérdekű bejelentésekről szóló 2013.
évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Kb.tv.) alapján megtett közérdekű bejelentéseket.

1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
-név, születési név, születési hely, idő, anyja neve lakcíme
és/vagy tartózkodási helye,
-önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszám és e-mail cím.

2.

Az adatok forrása:

Ügyfél önkéntes adatszolgáltatása

3.

Érintettek tájékoztatása:

5.

Adatkezelés célja:

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, továbbá
a
Rendvédelmi
Osztály
hivatalos
helyiségében,
ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető (1201
Budapest, Kossuth Lajos utca 22-24.).
Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a
panaszok és a közérdekű bejelentések elintézésével
kapcsolatos jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján a bejelentő önkéntes hozzájárulása.

6.

Adatkezelés jogalapja:

A bejelentést megtevő személy a hozzájárulását bármikor
indokolás nélkül visszavonhatja. Személyes adatai ebben az
esetben megsemmisítésre kerülnek.
Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű
bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi,
adatait megsemmisíti.

7.

Adatkezelés időtartama:

A közérdekű bejelentés elintézésének időtartama, maximum
a bejelentés megtételétől számított 30 nap

2

8.

Adattovábbítás címzettjei:

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

(Kb.tv. 2. § (1) bekezdése)
Nincs. Kivétel: ha a közérdekű bejelentés elintézéséhez a
Rendvédelmi Osztálynak nincs jogosultsága. Ezesetben a
bejelentés a Kb.tv. 1. § (5) bekezdése alapján továbbításra
kerül az eljárásra jogosult szerv részére.
Nincs
Nincs
Nincs

II.
Közterület-felügyelői ellenőrzések, intézkedések megtételével kapcsolatosan kezelt
személyes adatok
A közterület-felügyelői feladatkört a közterület-felügyelők által tehető intézkedéseket és feladatokat a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kf.tv.) szabályozza.
Jelen feladatok többek közt:
a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése,
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
c) a közterület, az épített és a természeti környezet védelme;
d) társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósítása, a közbiztonság és a közrend védelme;
e) az önkormányzati vagyon védelme;
f) a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése;
g) állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátása;
h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az
ellenőrzése;
i) a közterületen parkolás biztosítása, valamint a parkolási díjak megfizetésének ellenőrzése és a
fizetés elmaradása esetén jogkövetkezmények alkalmazása.
A közterület-felügyelő
- felvilágosítást kérhet attól, akiről alaposan feltehető, hogy a felügyelői feladat ellátásához érdemi
tájékoztatást tud adni;
- megtehet meghatározott rendészeti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhat;
- szabálysértési és közigazgatási bírságot szabhat ki
A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából
lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt
készíthet.
A közterület-felügyelet együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal,
az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a helyi
polgárőr szervezettel.
A felügyelet köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági
intézkedéseket, hogy a megfigyelt személyek személyes adatait, így különösen magántitkait és
magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.
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1.

Kezelt személyes adatok:

Az igazoltatott személy
- természetes személy azonosító adatai (4T),
lakó-, vagy tartózkodási helyének, ennek hiányában
szálláshelyének adatai (lakóhely);
A közterület-felügyelő intézkedésével érintett személyről, az
intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges
környezetről és körülményről, tárgyról készített képfelvétel,
hangfelvétel, kép- és hangfelvétel, melyek kezeléséről a
Kamerakezelési
Tájékoztatóban
találhatók
további
információk.

2.

Az adatok forrása:

A természetes személy ügyfél, intézkedés alá vont kötelező
adatszolgáltatása

3.

Érintettek tájékoztatása:

5.

Adatkezelés célja:

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.
9.
10.
11.

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

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, továbbá
a
Rendvédelmi
Osztály
hivatalos
helyiségében,
ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető (1201
Budapest, Kossuth Lajos utca 22-24.).
Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a
panaszok és a közérdekű bejelentések elintézésével
kapcsolatos jogi kötelezettség teljesítése., a közterületek
rendjének és tisztaságának védelme, a közterületek rendjét
megbontó
jogsértések
hatékonyabb
megelőzése,
megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon
védelme.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség:
- Kf.tv. 1.§, 7/A.§, 10.§, 11-13.§;
- az önkormányzati közterület-felügyeleti feladatok
ellátásáról szóló 40/2013. (XII. 12.) önkormányzati
rendelet;
- a közterületek használatáról és használatának
rendjéről szóló 27/2017. (X. 27.) önkormányzati
rendelet;
- a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
23/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet;
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint,
illetve az igazoltatás során rögzített, valamint a kamerás
megfigyelési adatok adatfelvételt, valamint az adatátvételt
követő nyolc napig kezelhetők.
nincs, kivétel: III. IV. pontok esetei
Nincs
Nincs
Nincs
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III.
Szabálysértési eljárással és helyszíni bírságolással kapcsolatosan kezelt adatok
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a Szabs.tv.) 39. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a törvényben meghatározott esetben
szabálysértés észlelése esetén - amennyiben ezt e törvény külön említi – a közterület-felügyelő
helyszíni bírságot szabhat ki, illetve a Szabs.tv. 78. §-a alapján szabálysértési feljelentést tehet.
A Kf.tv. 10. § (1) bekezdése értelmében a felügyelet az igazoltatás során feljelentés megtétele, a 22. §ban meghatározott feladatok ellátása, valamint szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás
megindítása céljából az igazoltatott személy természetes személyazonosító adatait, lakó- vagy
tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének adatait (a továbbiakban együtt: lakcím)
kezeli.

1.

Kezelt személyes adatok:

2.

Az adatok forrása:

3.

Érintettek tájékoztatása:

5.

Adatkezelés célja:

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.

Adattovábbítás címzettjei:

A szabálysértési eljárásba bevont személyek természetes
személyazonosító adatai (4T), valamint a lakó- vagy
tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének
adatai (lakóhely).
- Intézkedés alá vont természetes személy kötelező
adatszolgáltatása
- Szabálysértési nyilvántartó rendszer,
- személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
- országos járműnyilvántartó rendszer
Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, továbbá
a
Rendvédelmi
Osztály
hivatalos
helyiségében,
ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető (1201
Budapest, Kossuth Lajos utca 22-24.).
Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a
panaszok és a közérdekű bejelentések elintézésével
kapcsolatos jogi kötelezettség teljesítése. A közterületek
rendjének és tisztaságának védelme, a közterületek rendjét
megbontó
jogsértések
hatékonyabb
megelőzése,
megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon
védelme, a szabálysértések megelőzése, szankcionálása.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség:
- Kf.tv 10.§ (1) bekezdés
- Szabs.tv. 39.§ (2) bekezdés, 99. §; 100. § 153. § (1)(2) bekezdés
az önkormányzati közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról
szóló 40/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet;
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint (H805-5) 5 év.
Helyszíni bírságolás esetén:
- Szabálysértési nyilvántartó szerv (ORFK) NOVA
ESZNYER rendszeren keresztül
- Elkövető
lakóhelye
szerint
illetékes
rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság
- Lakóhely hiányában elkövetés helye szerinti BRFK
XX és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
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9. Adatfeldolgozó:
10. Automatizált döntéshozatal:
11. Adattovábbítás 3. országba:

Feljelentés megtétele esetén:
a szabálysértési eljárás lefolytatására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező
- Elkövető
lakóhelye
szerint
illetékes
rendőrkapitányság
- Elkövetés helye szerinti BRFK XX és XXIII.
kerületi Rendőrkapitányság
- BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság Központi
Közlekedési Szabálysértési Osztálya
Nincs
Nincs
Nincs

IV.
Közigazgatási hatósági eljárással és bírságolással kapcsolatos adatok
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kk.tv.) 20. § (11) bekezdés f)
pontja értelmében Magyarország területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármű
közlekedésére, valamint a közúti járművel végzett áru-, illetve személyszállítási tevékenységre
vonatkozó az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását az (1) bekezdés kg) pontja tekintetében
(a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok)
a közterület-felügyelet is jogosult együtt vagy önállóan ellenőrizni.
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: D.tv.) 2/A. § (2) bekezdése értelmében az
e törvényben, valamint az (1) bekezdésben említett önkormányzati rendeletben meghatározott, a
közterületet érintő dohányzási korlátozások betartását a 7. §-ban foglaltakon túl - az önkormányzati
rendeletben foglaltakra figyelemmel - a közterület-felügyelet is ellenőrizheti, és a dohányzási
korlátozás tetten ért megszegőjét 30 000 Ft-ig terjedő helyszínen kiszabott bírsággal sújthatja.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2015. (IX.
21.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi rendelet) 3. § (6) bekezdésében foglaltak alapján
a közterület-felügyelő – ha az e rendelet második részében rögzített szabály lehetővé teszi – a
szabályszegőt ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.
Mindezeken túl a közterület-felügyelő közigazgatási normasértés esetén jegyzőkönyv felvételével
kezdeményezheti közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását.
A Kf.tv. 10. § (1) bekezdése értelmében a felügyelet az igazoltatás során feljelentés megtétele, a 22. §ban meghatározott feladatok ellátása, valamint szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás
megindítása céljából az igazoltatott személy természetes személyazonosító adatait, lakó- vagy
tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének adatait (a továbbiakban együtt: lakcím)
kezeli.

1.

Kezelt személyes adatok:

2.

Az adatok forrása:

A közigazgatási eljárásba bevont személyek természetes
személyazonosító adatai (4T), valamint a lakó- vagy
tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének
adatai (lakóhely).
- Intézkedés alá vont természetes személy kötelező
adatszolgáltatása
- Szabálysértési nyilvántartó rendszer,
- személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
- országos járműnyilvántartó rendszer
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3.

5.

Érintettek tájékoztatása:

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, továbbá
a
Rendvédelmi
Osztály
hivatalos
helyiségében,
ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető (1201
Budapest, Kossuth Lajos utca 22-24.).

Adatkezelés célja:

Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a
panaszok és a közérdekű bejelentések elintézésével
kapcsolatos jogi kötelezettség teljesítése. A közterületek
rendjének és tisztaságának védelme, a közterületek rendjét
megbontó
jogsértések
hatékonyabb
megelőzése,
megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon
védelme, a közigazgatási szabályszegések megelőzése,
szankcionálása

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.

Adattovábbítás címzettjei:

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

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség:
- Kf.tv, 10.§ (1) bekezdés
- Kk.tv. 20.§ (4) bekezdés;
- D.tv. 2/A § (2) bekezdés
- az egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról
szóló 18/2009. (IV. 21.) önkormányzati rendelet;
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 3.§, 16.§;
- az önkormányzati közterület-felügyeleti feladatok
ellátásáról szóló 40/2013. (XII. 12.) önkormányzati
rendelet;
- a közterületek használatáról és használatának
rendjéről szóló 27/2017. (X. 27.) önkormányzati
rendelet;
- Helyi rendelet 3.§;
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontja
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint (IT:
H805, E412) 5 év.
Jegyzőkönyv felvétele esetén:
A közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező közigazgatási hatóság:
- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal Jegyzője
- BFKH XX. kerületi Kormányhivatal
- BRFK XX és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
Helyszíni bírságolás esetén:
- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Számviteli
Osztálya
- Állami adóhatóság (NAV)
BRFK XX és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
Nincs
Nincs
Nincs
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V.
Gépjárművek elszállításával kapcsolatos adatok
A Kf.tv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – figyelemmel a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 59. §-ban, valamint a 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi közgyűlés
rendeletében foglalt szabályokra - a felügyelő - az üzemben tartó értesítése mellett - elszállítással
eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát
vagy a közbiztonságot veszélyezteti. A felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül
tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen
jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, amely tartalmazza a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményre
történő figyelmeztetést. A (2) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 10 napot követően a
felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíthatja. A felügyelet a jármű elszállításáról az
intézkedéssel egyidejűleg értesíti a rendőrséget. A felügyelet az (1) bekezdés alapján elszállított jármű
forgalmi rendszámát - tájékoztatás céljából - a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri
hivatalának honlapján közzéteszi.

1.

Kezelt személyes adatok:

2.

Az adatok forrása:

3.

5.

6.

A
közterületen
tárolt,
üzemképtelen
gépjármű
tulajdonosának, illetve az üzembentartó természetes személy
személyazonosító adatai (4T); valamint a lakó- vagy
tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének
adatai (lakóhely).
- országos járműnyilvántartó rendszer;
- Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az
Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
ingyenes céginformációs szolgáltatása

Érintettek tájékoztatása:

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, továbbá
a
Rendvédelmi
Osztály
hivatalos
helyiségében,
ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető (1201
Budapest, Kossuth Lajos utca 22-24.).

Adatkezelés célja:

Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a
panaszok és a közérdekű bejelentések elintézésével
kapcsolatos jogi kötelezettség teljesítése. A közterületek
rendjének és tisztaságának védelme, a közterületek rendjét
megbontó
jogsértések
hatékonyabb
megelőzése,
megakadályozása, hulladékká vált, közterületen tárolt
gépjárművek elszállításán keresztül a környezet védelme.

Adatkezelés jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség:
- a Kf.tv. 20.§,
- a
kerékbilincs
közterület-felügyelet
általi
alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a
felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló
55/2009. (X.16.) IRM rendelet, 13.§;
- az önkormányzati közterület-felügyeleti feladatok
ellátásáról szóló 40/2013. (XII. 12.) önkormányzati
rendelet,
- a közterületek használatáról és használatának
rendjéről szóló 27/2017. (X. 27.) önkormányzati
rendelet;
Helyi rendelet 8. § (4) bekezdés
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7.

Adatkezelés időtartama:

8.

Adattovábbítás címzettjei:

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint. A
hulladékká vált járművek ügyei, valamint a gépjármű
elszállítási és értékesítési ügyek (IT: E409) során kezelt
iratok megőrzési ideje 5 év.
- BRFK XX és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
- Az elszállított gépjármű bontását követően az
országos járműnyilvántartó rendszer szerinti
tulajdonos, illetve üzembentartó lakóhelye szerint
illetékes Járási – illetve Kormányhivatal, mint
közlekedési igazgatási hatóság.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Számviteli
Osztálya

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

Nincs
Nincs
Nincs

VI.
Kamerás megfigyelés
A Kf.tv. 7. §-ban foglaltak alapján a felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési
célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet.
A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet
előterjesztésére a képviselő-testület dönt. A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet
a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget,
valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának
honlapján közzéteszi. A készített felvétel a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy
szabálysértés miatt indult eljárásban, elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági
eljárásban, végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási
hatósági eljárásban, továbbá a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében
indított eljárásban használható fel.
A biztonsági kamerás megfigyelés esetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII (a továbbiakban: M.tv.) törvény tartalmazza. Az
M.tv. 31. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és
hangrögzítést is lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a
veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint
vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a megbízás teljesítése során fennálló körülmények
valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények
megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök
alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan
korlátozásával nem jár.
A kamerás megfigyelő-rendszer működésével kapcsolatos adatkezelési szabályzat és adatkezelési
tájékoztató külön dokumentumban, a Rendvédelmi Osztály vezetőjénél található.

VII.
Polgári védelmi célú adatkezelés
Magyarország Alaptörvényének XXXI. Cikk (5) bekezdése értelmében a magyarországi lakóhellyel
rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok
ellátása érdekében - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - polgári védelmi kötelezettség
írható elő. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
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évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.tv) 53. § (2) bekezdése értelmében a polgári védelmi
kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár el.
A Kat.tv. 55. § (1)-(2) bekezdései értelmében a polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a
bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában. A polgári
védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali
beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye szerint illetékes
polgármester határozatban rendeli el. A határozatot a köziratok kezelésének szabályai szerint tárolja a
kötelezettség megszűnését követő öt évig.

1.

Kezelt személyes adatok:

2.

Az adatok forrása:

3.

Érintettek tájékoztatása:

5.

Adatkezelés célja:

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

A polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár
vonatkozásában a természetes azonosító adatok (4T),
lakóhely vagy tartózkodási hely, munkahely, szervezeti
beosztásra vonatkozó adatok, foglalkozására és a
szakképzettségére vonatkozó adatok.
Az adatok forrása a polgári védelmi szervezetbe beosztott
személyek, a munkáltató, egyéni vállalkozó által teljesített
adatszolgáltatás, valamint az állami nyilvántartások:
- a hadkiegészítő parancsnokság nyilvántartása
- személyiadat- és lakcímnyilvántartás
- országos járműnyilvántartás
Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, továbbá
a
Rendvédelmi
Osztály
hivatalos
helyiségében,
ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető (1201
Budapest, Kossuth Lajos utca 22-24.).
Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a
panaszok és a közérdekű bejelentések elintézésével
kapcsolatos jogi kötelezettség teljesítése. A közbiztonság,
valamint a lakosság biztonságának és biztonságérzetének
növelése, a természeti és civilizációs katasztrófák elleni
védekezés hatékonyságának fokozása, a katasztrófavédelmi
szervezetrendszer
erősítése,
a
katasztrófavédelmi
intézkedések eredményességének növelése, a katasztrófák
elleni védekezés
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség:
- Kat.tv. 2.§, 46.§ (4) bekezdés, 71.§ (1)-(3)
bekezdése; 55. § - 58. §
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint. A
polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása (IT:
X209), valamint az önkéntesek nyilvántartása (IT: X212)
során kezelt iratok megőrzési ideje 30 év. A polgári védelmi
kötelezettségi teljesítése alóli mentesség igazolása (IT:
X210), valamint a polgári védelmi ügyeleti és jelentési
feladatok (IT: X211) során kezelt iratok megőrzési ideje 10
év. A polgári védelmi szervezetbe történő beosztást
megállapító határozat a köziratok kezelésének szabályai
szerint kerül tárolásra a kötelezettség megszűnését követő öt
évig.
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XX.
kerületi
lakos
esetében:
Katasztrófavédelmi kirendeltség

8.

Adattovábbítás címzettjei:

FKI

Dél-pesti

nem
kerületi
lakos
esetében:
FKI
Dél-pesti
Katasztrófavédelmi kirendeltség, valamint a lakóhely szerint
illetékes hivatásos katasztrófavédelmi területi szerv.

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

Nincs
Nincs
Nincs

VIII.
Információs- és portaszolgálat adatkezelése:
1.

Kezelt személyes adatok:

A természetes személy vonatkozásában:
-név, telefonszám

2.

Az adatok forrása:

Ügyfél önkéntes adatszolgáltatása
Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető, továbbá
a
Rendvédelmi
Osztály
hivatalos
helyiségében,
ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető (1201
Budapest, Kossuth Lajos utca 22-24.).
Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a
panaszok és a közérdekű bejelentések elintézésével
kapcsolatos jogi kötelezettség teljesítése.

3.

Érintettek tájékoztatása:

5.

Adatkezelés célja:

6.

Adatkezelés jogalapja:

7.

Adatkezelés időtartama:

8.
9.
10.
11.

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

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján a bejelentő önkéntes hozzájárulása.
A közérdekű bejelentés elintézésének időtartama, maximum
a bejelentés megtételétől számított 30. nap
(Kb.tv. 2. § (1) bekezdése)
Nincs

Nincs
Nincs
Nincs

Hatályos:
2020. július 31. napjától

Jóváhagyta:
dr. Demjanovich Orsolya s.k.
jegyző

