Általános Adatvédelmi Tájékoztató
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet lakói számára
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete –az európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján
Az Európai Parlament (EU) és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadta 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.
rendeletet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR). A GDPR 2018. május
25-én lép hatályba -, valamennyi tagállam számára kötelező érvényű szabályokat előírva a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban, mellyel jelentősen szigorodnak a személyes adatok
kezelésére vonatkozó elvárások, és követelmények.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a
fentiek szerinti változásokkal kapcsolatban jelen tájékoztatóban foglalja össze a legfontosabb
ezzel kapcsolatos információkat, ismereteket.
A személyes adatai Önhöz tartoznak! Joga van tudni, hogy ki, milyen típusú személyes adatát
és hogyan kezeli.
Az Ön által megadott személyes adatok kezelése kiemelten fontos számunkra. Szeretnénk Önt
biztosítani arról, hogy törekszünk személyes adatai biztonságos kezelésére, és célunk, hogy
tisztában legyen azzal, hogy miként és miért használjuk személyes adatait.
Mi az a személyes adat?
A személyes adat bármely olyan információ, amely közvetlen vagy közvetett módon azonosítja
Önt, mint természetes személyt. „Közvetlenül" azonosítható például a neve és címe alapján,
míg „közvetve" azonosítható, ha más információval együtt lehetséges az azonosítás.
Személyes adat a vezeték- és keresztnév, postai cím, e-mail cím, telefonszám (mobil,
vezetékes), születési dátum, nem, háztartás jövedelme, háztartás mérete, a háztartás tagjainak
foglalkozása. De személyes adatnak minősül a születési dátumából képzett korcsoport, az
irányítószáma alapján meghatározott régió, a fogyasztási szokások és preferenciáira vonatkozó
információ, így például médiával, fogyasztási cikkekkel, élelmiszerekkel, nyaralással és egyéb
szabadidős tevékenységekkel, valamint az internethez kapcsolódó készülékek tulajdonlásával
és használatával kapcsolatos információ, továbbá a személyes beállítottságára és véleményére,
egészségi állapotára vonatkozó információ is.
A fentiekre tekintettel 2018. május 25-től bármilyen eljárásban, amelynek igénybevételéhez,
illetve az abban történő részvételhez szükség van a felhasználó, illetve az eljárásban részt vevő
személy (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatára, úgynevezett „Adatkezelői
tájékoztató”, valamint „Adatvédelmi nyilatkozat” (a továbbiakban: Adatvédelmi
dokumentumok) a Felhasználó általi elfogadására van szükség. Ezekben a dokumentumokban
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részletes tájékoztatást kap a Felhasználó az adott eljárásra vonatkozóan a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről, valamint az adatkezelésére vonatkozó elvekről.
Az Adatkezelői Tájékoztatóban minimum a következő információk kell, hogy szerepeljenek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

az adatkezelés céljának meghatározása,
az adatkezelés jogalapja (milyen jogszabály, illetve előírás határozza meg),
milyen adatokat kezelnek,
meddig kezelik az adatokat,
ki fér hozzá az adatokhoz,
lehete-e kérni az adataihoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy
kezelésének korlátozását,
hogyan érvényesíthetők az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogok,
az érintett szervezet elérhetőségei, valamint annak Adatvédelmi Tisztviselőjének neve,
elérhetőségei,
az érintett jogai (tájékoztatáshoz való jog, az érintett hozzáféréshez való joga,
helyesbítési joga, törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog,
adathordozáshoz való jog, tiltakozás joga, automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben,
beleértve a profilalkotást, visszavonás joga, jogorvoslathoz való jog).

Az „Adatvédelmi nyilatkozat” (Hozzájárulási Nyilatkozat) megismerésével és elfogadásával
a Felhasználó minimum a következőről nyilatkozik:
•
•
•

elmúlt 18 éves,
hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhez,
tájékoztatva lett a jogairól, valamint arról, hogy a hozzájárulást milyen körülmények
között lehet visszavonni.

Az Adatvédelmi dokumentumok rendelkezésre állásának biztosítása az adott eljárást lefolytató
szervezet, intézmény, hatóság (a továbbiakban: Szerv) kötelezettsége, ezért amíg ezeket a
Felhasználó nem ismerte meg, és nem nyilatkozott azok elfogadásáról, a vele kapcsolatos
eljárás nem kezdhető meg.
Az Ön jogai:
1. Hozzáféréshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatait kezelőtől arra vonatkozóan, hogy
milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai,
• a kezelt személyes adatok kategóriái,
• azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják,
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, az időtartam
meghatározásának szempontjai,
2. Tájékoztatáshoz való jog:
Ön jogosult adatainak kezelését illetően az átlátható tájékoztatásra, információra
adatainak kezelését illetően, valamint az érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó
lehetőségekről. Jogosult, hogy hozzáférjen az Önre vonatkozóan gyűjtött adatokhoz,
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valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés
jogszerűségének megállapítsa és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.
3. Helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
pontatlanul kezelt személyes adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti a
hiányos személyes adatok kiegészítését.
4. Törléshez való jog (GDPR szerint „elfeledtetéshez való jog”:
Ön jogosult arra, hogy a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes
adatait. A törlési lehetőség nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által
meghatározott kötelező adatkezelésre (pl.: jogi kötelezettség teljesítése, közérdekből
való adatkezelés, közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából kezelt személyes adatok).
5. Adatkezelés korlátozásához való jog:
Abban az esetben élhet vele, ha:
• vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amelyben a Hivatal ellenőrzi adatai pontosságát;
• jogellenes adatkezeléskor, ha Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kér azok
felhasználásának korlátozását;
• amikor a hivatalnak már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de Ön igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra került, hogy a Hivatal jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
indokaival szemben.
6. Adathordozhatósághoz való jog:
A Hivatal a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési
tevékenységei tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait Ön, illetve
az Ön által megjelölt más adatkezelő számára átadja.
Ezen jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy ha a
Hivatala ráruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, ha közhatalmi feladatait gyakorolja, vagy jogi
kötelezettségeinek tesz eleget. Ilyenkor a Hivatal nem köteles az adathordozhatóságot
biztosítani (pl.: adóigazgatási ügyek, munkaügyi adatok).
7. Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Hivatal a személyes adatokat
nem kezelheti tovább.
Kivétel: ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi dokumentumokból nem kapja meg a szükséges
információkat, az alábbi lehetőségei vannak:
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1. Kapcsolat felvétele a Hivatallal:
Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi dokumentumokból nem kapja meg a szükséges
információkat, és a személyes adatainak védelmével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne
fel, vagy gyakorolni kívánja a hozzájárulás visszavonásához, helyesbítéshez, adatkezelés
korlátozására, hozzáféréshez, adathordozhatósághoz vagy törléshez való jogai bármelyikét,
írásban kell a Hivatalhoz fordulni, annak feltüntetett elérhetőségén.
A Hivatal adatai:
• Székhely: 1125 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
• Levelezési cím: 1725 Budapest, Pf.: 93.
• E-mail: polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu
• honlap: www.pesterzsebet.hu
2. Kapcsolat felvétele a Szerv Adatvédelmi Tisztviselőjével:
Közvetlenül a Szerv Adatvédelmi Tisztviselőjéhez is fordulhat, akinek a nevét, címét, e-mail
címét a Szerv köteles az Adatvédelmi Tájékoztatójában feltüntetni.
Az Adatvédelmi Tisztviselők adatai:
Önkormányzat, Hivatal és Nemzetiségi Önkormányzatok vonatkozásában:
neve:
Gasztonyi Ildikó
címe:
1201 Budapest XX., Kossuth Lajos tér 1.
elérhetősége: adatvedelem@pesterzsebet.hu
Önkormányzati Intézmények vonatkozásában:
neve:
dr. Mezősi Tímea
elérhetősége: adatvedelem@pesterzsebet.hu
3. Bírósági jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival joga van bírósághoz fordulni. Adatvédelmi
ügyekben illetékes bíróság: Fővárosi Törvényszék.
4.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH):
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival joga van a felügyeleti hatósághoz fordulni.
Adatvédelmi ügyekben az Önkormányzat felügyeleti hatósága a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság.
•
•
•
•

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Kelt: Budapest, 2021. január 28.

dr. Demjanovich Orsolya s.k.
jegyző
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