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1 BEVEZETÉS 

A létrejött Dokumentum a Gödi Polgármesteri Hivatal Információbiztonsági Irányítási 
rendszerének a részét képezi. A Dokumentumban található valamennyi adat, 
információ, a Gödi Polgármesteri Hivatal tulajdona. 

A Dokumentum megtekintése, olvasása és tanulmányozása csak és kizárólag a Gödi 
Polgármesteri Hivatal dolgozói számára megengedett. Harmadik személy írásos 
engedély birtokában jogosult a Dokumentum olvasására, az engedélyt az 
Információbiztonság-irányítási vezető adja ki. 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. sz. adatvédelmi rendelete 
(továbbiakban GDPR) alapelvként kimondja, hogy a természetes személyek 
személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy 
mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez. További célja, 
hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a természetes 
személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmét, valamint, hogy biztosítsa 
a személyes adatok tagállamok közötti szabad áramlását. 

1.1 CÉL 

A szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak 
különösen a Gödi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Szervezet) által kezelt, illetve 
az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen 
bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A szabályzattal a Szervezet biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének 
törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság 
követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve 
nyilvánosságra hozatalát. 

A Szabályzatban nem kerülnek részletezésre a Göd Város Jegyzőjének 3/2015. 
(III.04.) számú utasításban (továbbiakban Ktt.ut.) és „Közszolgálati Adatkezelési 
szabályzat”-ban meghatározottak, különösen a köztisztviselő saját adataival történő 
rendelkezési joga biztosítása, a harmadik személy részére történő adattovábbítása, 
a betekintési jog gyakorlása, valamint az adatkezelésben részt vevő köztisztviselő 
felelősségének és az adatokhoz történő hozzáférés szabályozása. 

1.2 SZABÁLYZAT IDŐBELI HATÁLYA 

Jelen Szabályzat a jóváhagyását követően, 2018. szeptember 03-tól, visszavonásig 
érvényes. 
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1.3 ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET, TÁRGYI HATÁLY 

A Dokumentumban foglaltak a Gödi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: 
Szervezet) bármilyen személyes adatok kezelését (regisztráció, nyilvántartás, 
adatszolgáltatás) érintő területeire kiterjed, különösen: 

 a Szervezet közszolgálati nyilvántartással és a hozzá kapcsolódó iratok, valamint a 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos elkülönített iratok jogszabályszerű kezelésével 

összefüggő teljes adatkezelési és informatikai folyamatra; 

 a Szervezet valamennyi szervezeti egységére, különös tekintettel azokra, ahol 

személyi adatokat használnak, kezelés folyamatában személyi irattal érintkezőkre; 

 a közszolgálati alapnyilvántartással és a kapcsolódó személyi iratokkal összefüggően 

adatot, tárolnak vagy továbbítanak, valamint a betekintésre jogosultakra és az ügyek 

adatkezelési és informatikai folyamatra, az irat beérkezésétől, keletkezésétől a 

megsemmisítésig. 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Szervezet minden szervezeti egységénél 
folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában 
meghatározott személyes adat kezelése megvalósul, továbbá mindazon 
folyamatokra, melyeket az GDPR szabályoz, előír. 

1.4 FELELŐSSÉG 

A Szabályzat elkészíttetéséért, a szükséges módosítások elvégzéséért, 
kidolgozásáért, a módosítások átvezetéséért, az informatikai vezető a felelős, az itt 
leírtak betartásának ellenőrzéséért az adatvédelmi tisztviselő a felelős. 

A Dokumentum ellenőrzéséért és jóváhagyásáért a Gödi Polgármesteri Hivatal 
főjegyzője a felelős. 

Az itt leírtak betartásáért a 2. fejezetben megjelölt személyek (területek) a felelősek. 

Adatkezelő: Gödi Polgármesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti út 81.), 
(továbbiakban:(Szervezet) 

1.4.1 Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

 Név:    Széll Jenő 

 Elérhetőség:  szell.jeno@qualimade.hu 

1.5 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok (jelen szabályzat 
megalkotásakor az Infotv. és a GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen 
Szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabályok által meghatározott 
fogalmak az irányadók. 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4.cikk 1-26 pontban 
meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal: 

mailto:szell.jeno@qualimade.hu
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1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, 
aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, 
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy 
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
kezelésük korlátozása céljából; 

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan 
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez 
fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi 
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes 
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási 
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére 
használják; 

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható 
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve 
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési 
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és 
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja; 

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel; 

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül 
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes 
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi 
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kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak; 

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és 
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett 
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt 
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai 
jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy 
fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és 
amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta 
elemzéséből ered; 

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes 
adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi 
azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi 
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt 
hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

16. „tevékenységi központ”: 

az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az 
Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok 
kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión 
belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik 
hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó 
tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; 

az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében 
az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban 
nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión 
belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott 
tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, 
amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek 
vonatkoznak; 
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17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és 
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt 
természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót 
képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló 
kötelezettségek vonatkozásában; 

18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött 
vállalkozások; 

20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel 
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a 
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági 
tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata 
tekintetében követ;  

21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott 
független közhatalmi szerv; 

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes 
adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy 
az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik 
tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy 
valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában 
lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett 
felügyeleti hatósághoz; 

23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél 
több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel 
összefüggésben kerül sor; vagy 

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott 
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban 
jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint 
érintetteket; 

24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, 
azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az 
adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban 
van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által 
az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes 
adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét; 
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25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
értelmében vett szolgáltatás; 

26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy 
annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország 
közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 

2 AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA 

2.1 AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI 

A személyes adatok: 

 kezelését Szervezetünk jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve” [GDPR 

5. cikk (1) a)]); 

 gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat a 

Szervezet nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz 

kötöttség elve” [GDPR 5. cikk (1) b)]); 

 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, 

és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság elve” [GDPR 5. cikk (1) c)]); 

 kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden 

észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 

szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul helyesbítésre vagy törlésre 

kerüljenek („pontosság elve” [GDPR 5. cikk (1) d)]); 

 tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; 

(„korlátozott tárolhatóság elve” [GDPR 5. cikk (1) e)]); 

 kezelése oly módon történjék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítható legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az 

adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét is ideértve („integritás és 

bizalmas jelleg elve” [GDPR 5. cikk (1) f)]). 

 adatkezelési folyamatait úgy kell tervezni és végre hajtani, hogy az adatkezelés 

bármely pillanatban képes legyen az adatkezelési elveknek való megfelelést igazolni 

(„elszámoltathatóság elve” [GDPR 5.cikk (2)]). 

2.2 AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

2.2.1 A Szervezet működése során a személyes adatok védelme 

 fizikai, 

 logikai, és 

 adminisztratív 
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pilléreken nyugszik. A szolgáltatás során alkalmazott informatikai eszközök 
kiválasztása és üzemeltetése úgy történik, hogy a kezelt adatok: 

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők (rendelkezésre állás); 

 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

 változatlansága igazolható (adatintegritás); 

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek. 

A Szervezet az adatkezelés során megőrzi: 

 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a 

pontosságát és teljességét; 

 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak 

szüksége van rá, akkor valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és 

rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

A Szervezet előkészítette az MSZ ISO/IEC 27001 Információbiztonság-irányítási 
Rendszerek tanúsítványnak való megfelelést és külső auditálást. 

A Szervezet és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, 
továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a 
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról 
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, 
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati 
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés 
vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen 
fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható 
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden informatikai 
incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson ezek tekintetében. A 
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések 
hatékonyságának ellenőrzését is. 

2.2.2 Adatfeldolgozók 

A Szervezet kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek 
megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés a GDPR rendelet követelményeinek 
való megfelelésért és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai 
és szervezési intézkedések végrehajtására. A Szervezet az adatfeldolgozói 
szerződésekben rögzíti, hogy az adatfeldolgozó: 

 a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli;  

 biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási 

kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási 

kötelezettség alatt állnak; 

 az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 

intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni 
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tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek 

megválaszolása tekintetében; 

 az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése 

alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a 

meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok 

tárolását írja elő; 

 az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben 

meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely 

lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által 

végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 

2.3 ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSAI 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), 30. cikk, az 
adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a következők szerint írja elő: 

(1) Minden adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselője a felelősségébe 
tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E 
nyilvántartás a következő információkat tartalmazza: 

a. az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös 

adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a 

neve és elérhetősége; 

b. az adatkezelés céljai; 

c. az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak 

ismertetése; 

d. olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni 

fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi 

szervezeteket; 

e. adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a 

harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk 

(1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő 

garanciák leírása; 

f. ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; 

g. ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési 

intézkedések általános leírása. 

Minden új adatkezelés bevezetése előtt az adatkezelésért felelős szervezeti egység 
vezetője - továbbiakban adatgazda - köteles az adatkezelési szándékot jelenteni a 
jegyzőnek. 

A kötelező adatkezelést a GDPR 6.cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info.tv. 5.§ (1) 
b) pontja rendezi. 
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2.3.1 A Szervezet által vezetett adatkezelések 

Az adatkezelések (nyilvántartások) részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 

2.3.1.1 Személyesen azonosított ügyfelek nyilvántartása 

Az adatkezelés célja, hogy az Önkormányzat és a Hivatal egyeztesse az 
elektronikus felületen kitöltött formanyomtatványban szereplő adatokat az ügyfél 
személyazonosító okmányaival és a személyes adatokat az elektronikus ügyintézés 
céljából összegyűjtse, rögzítse, ellenőrizze és tárolja. 

Az adatkezelés jogalapja az Önkormányzat és a Hivatal személyes 
adatkezelésének alapját az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, 
és a törvényi felhatalmazás alapján kiadott helyi önkormányzati rendelet adja. 

Adatok forrása az érintett által az ügyfélszolgálaton érkeztetett, kitöltött 
elektronikus formanyomtatvány, az ügyfél által a regisztráció során kitöltött 
nyomtatvány, valamint az ügyfélszolgálat előtt személyesen megjelent ügyfél által 
bemutatott személyi azonosító okmányok. 

Adatkezelésre jogosultak az adatok felett adatgazdai feladatot az Önkormányzat 
és a Hivatal látja el. 

Az adatfeldolgozásra jogosultak az adatkezelőn kívül más adatfeldolgozásra nem 
jogosult. 

Jogszabályi előírások érvényesítése regisztrációkor a jegyző gondoskodik arról, 
hogy a nyomtatvány tartalmazzon minden információt, melyek a teljeskörű 
adatvédelmi tájékoztatáshoz szükségesek. 

Az adatkezelő az adatokat ügyintézője útján az érintett személyes megjelenése 
során bemutatott személyi azonosító okmányok megtekintésével, és a személyes 
adatok ellenőrzésével, az érintett aláírásával ellátva fogadja be. 

Az adatváltoztatási kérelmet új formanyomtatvány benyújtásával lehet 
kezdeményezni, melynek kezelési szabályai azonosak az új adatok fogadásának 
szabályaival. 

A személyes adatok elektronikus feldolgozása, tárolása rendszerekben történik. 

Az adatok másolása, adatkezelések összekapcsolása tilos. 

Amennyiben az ügyfél a személyes regisztráció során az adatvédelmi nyilatkozatot 
nem írja alá, az adatainak megfelelőségét hitelt érdemlő módon nem igazolja, vagy 
az egyeztetés során felmerült eltérések kijavításához nem járul hozzá, az 
adatkezelő az adatokat törli. Minden egyéb esetben az Önkormányzat vagy 

Hivatal az adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig a jogszabályokban rögzített 
kötelezettsége teljesítése szempontjából szükséges. 

2.3.1.2 Az elektronikus ügyintézés során kérelmet benyújtó ügyfelek nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a hatósági ügyintézés során az ügyfél által benyújtott kérelem 
elbírálása és a kérelem alapján az Önkormányzat vagy a Hivatal döntésének 
meghozatala. 
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Az adatkezelés jogalapja az Önkormányzat és a Hivatal személyes 
adatkezelésének alapját az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, 
és a törvényi felhatalmazás alapján kiadott helyi önkormányzati rendelet adja. 

Adatok forrása az érintett által az ügyfélszolgálat előtt személyesen megjelent 
ügyfél által bemutatott személyi azonosító okmányok, valamint a 
Belügyminisztérium az Önkormányzat és a Hivatal által teljesített adattovábbítást 
követően az Önkormányzathoz vagy a Hivatalhoz visszaérkezett adatok. 

Adatkezelésre jogosultak az adatok feletti adatgazdai feladatokat az 
Önkormányzat és a Hivatal látja el. 

Az adatfeldolgozásra jogosultak az adatkezelőn kívül más adatfeldolgozásra nem 
jogosult. 

Jogszabályi előírások érvényesítéséről regisztrációkor, a jegyző gondoskodik 
arról, hogy a kérelemnyomtatványon rögzítésre kerüljön minden információ, mely a 
teljeskörű adatvédelmi tájékoztatáshoz szükséges. 

Az adatkezelő az adatokat ügyintézője útján az érintett személyes megjelenése 
során bemutatott személyi azonosító okmányok megtekintésével, és a személyes 
adatok ellenőrzésével, az érintett aláírásával ellátva, valamint a Belügyminisztérium 
számára automatikusan elektronikusan továbbított adatkérésre válaszként érkezett 
adatokat elektronikus úton fogadja be. 

Az adatváltoztatási kérelmet új formanyomtatvány benyújtásával lehet 
kezdeményezni, melynek kezelési szabályai azonosak az új adatok fogadásának 
szabályaival. 

A személyes adatok elektronikus feldolgozása, tárolása a rendszerben történik. 

Az Önkormányzat és a Hivatal a kérelem elfogadásához szükséges mértékben 
másolhatja az általa kezelt adatokat, továbbá az engedély megadása érdekében 
az adatkezelést összekapcsolhatja a Belügyminisztérium nyilvántartásával, illetve 
az általa vezetett az Önkormányzat és a Hivatal felé tartozással rendelkező 
személyek nyilvántartásával. 

Az Önkormányzat és a Hivatal a hatósági ügyintézéssel kapcsolatban keletkezett 
iratokat a hatályos jogszabályokban meghatározott ideig őrzi, azokat a 

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény szerint kezeli. 

2.3.1.3 Önkormányzati megkeresésekhez hozzájárult ügyfelek nyilvántartása 

Az adatkezelés célja az Önkormányzat és a Hivatal az érintett részére tájékoztatást 
nyújt az Önkormányzat és a Hivatal működésével kapcsolatos aktuális kérdésekről, 
döntésekről, rendezvényekről az érintettek részére elektronikus úton és 
hagyományos úton küldött levelek, meghívók, telefonhívások illetve közvetlen 
személyes megkeresés útján. 

Az adatkezelés jogalapja az Önkormányzat és a Hivatal személyes 
adatkezelésének alapját az ügyfél előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása 
adja. 
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Az adatok forrása az érintett által rendelkezésre bocsátott adatok. 

Adatkezelésre az adott ügytípusért felelős belső szervezeti egység jogosult. 

Az adatkezelőn kívül más adatfeldolgozásra nem jogosult. 

Jogszabályi előírások érvényesítéséről a jegyző gondoskodik, hogy a használt 
webes felületen és formanyomtatványon rögzítésre kerüljön minden információ, 
mely a teljeskörű adatvédelmi tájékoztatáshoz szükséges. 

Adatkérés, adatbefogadás során az adatkezelő az adatokat az elektronikus 
felületen végzett regisztráció vagy személyes megjelenés során az érintett által 
személyesen megadott személyes adatok rögzítése során fogadja be. 

Az adatváltoztatási kérelmet új formanyomtatvány benyújtásával lehet 
kezdeményezni, melynek kezelési szabályai azonosak az új adatok fogadásának 
szabályaival. 

A személyes adatok feldolgozása és tárolása elektronikus adatfeldolgozó 
rendszerrel történik. 

Az Önkormányzat és a Hivatal az adatokat kizárólag az adatkezelési cél érdekében 
másolhatja, az adatbázis más adatbázisokkal való összekapcsolására nem 
kerülhet sor. 

Az Önkormányzat és a Hivatal az adatkezelési céllal kapcsolatban keletkezett 
iratokat a hatályos jogszabályokban meghatározott ideig őrzi, azokat a 

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény szerint kezeli. 

Adattovábbításra és adatkezelések összekapcsolására nem kerül sor. 

2.4 KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSRŐL 

Kötelező tájékoztatásaként a Szervezet elkészítette az Adatkezelési tájékoztató-t, 
melyet a Gödi Polgármesteri Hivatal WEB lapján, bárki számára elérhetővé tett, illetve 
a Hivatal ügyfélszolgálati helyiségében nyomtatva is elérhető. 

Az adatkezeléshez használt papír és elektronikus nyomtatványokon az érintett 
személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatás megtörténte, elhelyezésre 
kell, hogy kerüljön és az érintett a nyomtatvány aláírásával, illetve elektronikus 
továbbításával egyértelműen adja meg a tájékoztatáson alapuló hozzájárulását a 
nyomtatványon rögzített személyes adatainak kezeléséhez. 

Az „Érintett-i” adatkezelési tájékoztató minta szövege az 1.sz. mellékletben található. 

Az adatkezelési tájékoztatásnak ki kell terjednie: 

 az adatkezelés célját és jogalapját; 

 az érintett személyes adatok körét; 

 adatkezelő személyét, az adatfeldolgozó személyét és elérhetőségét; 

 az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét; 

 az adatok megőrzési idejét; 

http://www.god.hu/
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 azon harmadik személyeket, ahová a Szervezet az érintett adatait az adatkezelés 

során továbbítja vagy továbbíthatja; 

 az érintettek jogait (hozzáférés, helyesbítés, törlés, kezelés korlátozása, 

adathordozhatósághoz, illetve adatok kezelése ellen történő tiltakozáshoz való jog) 

 felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát; 

 illetve a GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségeket. 

 Csak az adatvédelmi hozzájárulást egyértelműen megadó nyomtatvány fogadható el 

az adatkezelést végző által. 

 Az adatot fogadó a hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó nyomtatvány eredeti példányát 

az Iratkezelési szabályzatban meghatározott előírások szerint köteles kezelni. 

 Az adatkezelés során, függetlenül attól, hogy papír alapon vagy elektronikus 

adatfeldolgozó rendszeren történt-e az adat fogadása, biztosítani kell, hogy a 

nyomtatványon rögzített adatokon túlmenően az adatbefogadás időpontja, valamint az 

adatkezelést végző azonosítója, visszakereshető módon tárolásra kerüljön. 

2.5 KEZELT ADATOK KÖRE 

Kiterjed a Hivatalnál vezetett közszolgálati alapnyilvántartásra, a köztisztviselők 
vagyonnyilatkozatára és az azzal összefüggő iratokra, a hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos felhatalmazásra, valamint a köztisztviselői 
tartalékállománnyal összefüggő adatokra, nyilvántartásokra, a Ktt.ut.-ban 
meghatározottak szerinti adatok. 

A Szervezet a saját (közszolgálati alapnyilvántartás) dolgozókon kívüli érintettekről, 
az adatkezelés típusától függően, az alábbi személyes adatokat kezeli. 

2.5.1 Regisztráló ügyfelek adatai 

A Szervezet az ügyfél által önkéntes alapon megadott személyes azonosító adatait 
kezeli (pl. név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, azonosító 
okmány száma). 

2.5.2 Személyesen azonosított ügyfelek adatai 

A Szervezet az ügyfél által önkéntes alapon megadott személyes azonosító adatait 
kezeli (pl. név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, azonosító 
okmány száma). 

2.5.3 Elektronikus ügyintézés során eredményes kérelmet benyújtott ügyfelek 

A Szervezet az ügyfél által önkéntes alapon megadott személyes azonosító adatait 
kezeli (pl. név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, azonosító 
okmány száma). 

2.5.4 Elektronikus ügyintézés során elutasított kérelmet benyújtott ügyfelek 

A Szervezet az ügyfél által önkéntes alapon megadott személyes azonosító adatait 
kezeli (pl. név, lakcím, születést hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, azonosító 
okmány száma). 
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2.5.5 Közhiteles és nem közhiteles nyilvántartásból lekért adatok 

A Szervezet a hatósági ügyintézés során a kérelem elbírálásához szükséges 
adatokat közhiteles és nem közhiteles nyilvántartásokból lekérdezi és azokat az 
ügyintézés során felhasználja és tárolja. 

2.5.6 Különleges adatok 

Különleges adatként a Szervezet az elektronikus nyomtatvány esetén rögzíti a küldő 
IP címét és a küldés időpontját. 

2.5.7 Adatok besorolása, adatvédelem 

A Szervezet az általa kezelt személyes adatokat a kezelés teljes időtartama alatt 
szolgálati titoknak minősíti, az adatkezelést végző munkavállaló köteles e titkot 
megőrizni. A munkavállaló kötelessége továbbá, az általa kezelt adatok 
sértetlenségét biztosítani. 

A Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt személyes adatokat 
kizárólag jelen szabályzatnak megfelelően az adatkezelési célok érdekében kezeli, 
azokat jogosulatlanul nem továbbítja, és hozza nyilvánosságra, továbbá a kezelt 
adatokat nem használja fel az adatkezelési céloktól eltérő gazdasági vagy politikai 
célra. A titoktartási kötelezettség megszegése munkajogi, valamint büntetőjogi 
szankciót vonhat maga után. 

2.6 ADATOKKAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK 

2.6.1 Adatok változtatása 

A Szervezet általánosan biztosítja, hogy az érintett a Szervezetnél tárolt személyes 
adatait - pontosítás céljából - helyesbítse, javítsa. 

2.6.2 Adatok tárolása, archiválás 

A személyes adatok biztonságos tárolását papír alapú adatkezelés és feldolgozás 
esetén az Iratkezelési szabályzat adatbiztonságra vonatkozó rendelkezései 
biztosítják. 

Elektronikus tárolás és/vagy feldolgozás esetén az Információbiztonság-irányítási 
Rendszer Kézikönyvben meghatározottak szerint kell eljárni. 

2.6.3 Adatok másolása, adatkezelések összekapcsolása 

Az érintett személyes adatainak felhasználása csak a hozzájárulásban megadott 
vagy megfelelő jogszabályi felhatalmazásban meghatározott cél érdekében 
engedélyezett. 

Az érintett adatok másolása, azokból származtatott - de a személy azonosítására 
alkalmas - új adatok létrehozása, más adatbázisokkal összekapcsolása új 
adatkezelésnek minősül, melyhez a Szervezetnek be kell szereznie az érintett 
hozzájárulását, vagy rendelkeznie kell a megfelelő jogszabályi felhatalmazással. 

Az adatokból képzett, a személy azonosítására alkalmas adatoktól megfosztott 
újonnan képzett adatokat az Önkormányzat vagy a Hivatal felhasználhatja 
statisztikák, belső kimutatások készítésére. 
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2.6.4 Adatok törlése, megsemmisítése 

Az adatok megőrzési ideje adatkezelésenként kerül meghatározásra. A Szervezet az 
érintett számára biztosítja a lehetőséget, hogy írásos megkeresésére az adatokat 
törli, ha ezt törvény kifejezetten nem tiltja, illetve a Szervezetre nézve az adat törlése 
nem jelent joghátrányt. 

A Szervezet azonnal végrehajtja az általa kezelt adatok törlését, ha annak 
végrehajtását bírósági ítélet rendeli el, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH) az adatkezelés jogellenességét megállapítja, 
elrendeli az adatok törlését és a Szervezet e döntés ellen bírósághoz nem fordul. 

A Szervezet a papír alapú adathordozókon tárolt adatok törlését az Iratkezelési 
szabályzat selejtezési előírásai szerint, jelen szabályzat adatbiztonsági előírásait 
figyelembe véve hajtja végre. Az adat törlését minden esetben az adatkezelésért 
felelős szervezeti egység vezetője köteles kezdeményezni, a selejtezésről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Az adatok törlését az adatgazda utasítására a kijelölt alkalmazott hajtja végre. Az 
adattörlés végrehajtójának azonosítóját, a végrehajtás idejét az adatfeldolgozó 
rendszerben visszakereshető módon naplózni kell, a naplóállományt 5 évig meg kell 
őrizni.  

2.6.5 Adattovábbítás, naplózás 

Megkeresésre akkor lehet adatot továbbítani, ha a megkeresést küldő megindokolta, 
jogszabályi hivatkozással alátámasztotta az adat kezelésére való jogosultságát. 

Amennyiben az érintett érdeke kívánja az adatszolgáltatás teljesítését, és az érintett 
írásbeli nyilatkozattal hozzájárul, akkor a Szervezet a kért és rendelkezésre álló 
adatokat, a megkeresést küldő szerv részére a külön szabályzatban foglaltak szerint 
átadja. 

Személyes adat és különleges adat telefonon, telefaxon nem továbbítható. 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az 
általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás 
jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, 
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Annak érdekében, hogy az érintett adataival kapcsolatos információs önrendelkezési 
jogát megfelelően gyakorolhassa, a Szervezet automatizált munkafolyamataiban 
olyan naplózási rendszert használ, amely lehetővé teszi, hogy az érintett adatainak 
harmadik személy felé történő adattovábbítása, beleértve a továbbítás időpontját, a 
pontos adattartalmat, visszakereshetővé váljon. 

2.6.6 Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési idők. 

Kötelező adatszolgáltatás csak jogszabályi előírás alapján történhet, ennek 
hiányában csak kizárólagos hozzájárulási nyilatkozat alapján lehet adatszolgáltatást 
nyújtani. 
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Személyes adatai, ha jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a törlési kérelem, 
vagy a kapcsolati viszony megszűnését követően törlésre kerülnek. Minden más 
esetben a Szervezet Adatkezelési Szabályzatában meghatározott megőrzési idők 
érvényesülnek. 

A kötelező adatkezelést a GDPR 6.cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info.tv. 5.§ (1) 
b) pontja rendezi. 

2.6.7 Nyilvánosságra hozatal 

A Szervezet személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha azt jogszabály 
elrendeli vagy az érintett ahhoz előzetesen hozzájárul. 

A Szervezet által készített, személyes adatokon is alapuló, de anonim adatokkal 
feltüntetett statisztikai adatok szabadon nyilvánosságra hozhatók. 

2.7 ADATOK VÉDELME 

Azokban a helyiségekben, amelyekben személyes adatok kezelése történik, csak az 
alábbi személyek tartózkodhatnak: 

a) munkavégzés céljából jelen lévő foglalkoztatott; 

b) az érintett vagy törvényes képviselője, valamint az érintett által 

felhatalmazott személy. 

A foglalkoztatott a nála lévő iratokat köteles munkaidőn túl - és amelyeket lehetséges 
munkaidőben is - szekrényben tartani. Az asztalon, az irodában, illetve egyéb helye 
hivatalos iratok csak munkavégzés céljából és annak tartama alatt tárolhatók. 

Személyes és különleges adatokat is tartalmazó iratot a Hivatalból kivinni, 
munkahelyen kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni kizárólag munkaköri feladat 
ellátásával kapcsolatban és kizárólag a jegyző engedélyével lehet. A foglalkoztatott 

ez esetben is köteles gondoskodni arról, hogy az irat ne vesszen el, ne rongálódjon, 
vagy ne semmisüljön meg, és tartalma ne jusson illetéktelen személy vagy szerv 
tudomására. 

Az iratról másolat készítését oly mértékben kell biztosítani, hogy az harmadik személy 
személyes és különleges adatait ne tartalmazza, illetve az harmadik személy 
személyiségi jogait ne sértse. 

2.7.1 Az adatok védelme manuális (papír alapú nyilvántartás) 

Az adatokat keletkezésükkor megfelelő minőségű (hagyományos papír, 
formanyomtatvány) adathordozóra kell rögzíteni. 

Az adatok olvashatóságáért az azokat felvevő, illetve rögzítő (leíró) foglalkoztatott 
felel. 

Az adatokat rendezett, visszakereshető formában, zárható irodában, illetve megfelelő 
helyen kell tárolni. 

A nagy mennyiségű adat tárolására szolgáló helyiségek biztonsági zárhatóságáról 
gondoskodni kell.  
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2.8 AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

A Hivatal az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót 
vehet igénybe, különböző szolgáltatás nyújtása céljából. 

 Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 
kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények 
keretei között az adatkezelő határozza meg. 

A Hivatal deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre 
vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a 
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint 
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes 
adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások 
jogszerűségéért a Hivatal felel.  

A Hivatal kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az 
adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása. 

A Hivatal az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére 
felhatalmazást nem ad. 

Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással 
nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat 
felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. 

Az Adatfeldolgozók nyilvántartása a 4. sz. mellékletben szereplő 
formanyomtatványon történik. Az Adatfeldolgozói szerződés mintáját a 11. sz. 
melléklet tartalmazza. 

 

2.9 AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA 

A Szervezet az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás módját és elérhetőségét 
nyilvánosságra hozza 

a) minden formanyomtatványon, melyben az ügyfél hozzájáruló 

nyilatkozatot tesz 

b) saját internetes honlapján. 

Az Adatkezelő minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, 
különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat 
írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell 
megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy megfelelő 
módon igazolta személyazonosságát.  
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Az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását, az érintett jogai 
gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha az 
érintettet nem lehet azonosítani.  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogaival 
kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe 
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem 
GDPR Külső adatkezelési tájékoztató okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatni az érintettet.  

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség 
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem 
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy 
az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati 
jogával.  

Az érintettre vonatkozó információkat, a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen 
kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a 
kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 
meghozatalával járó adminisztratív költségekre tekintettel az Adatkezelő jogosult 
díjat felszámítani.  

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett 
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

2.9.1 Tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, 
információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására 
vonatkozó lehetőségekről.  

Az Adatkezelő az Érintettek adatkezelésére vonatkozó információkat több módon is 
elérhetővé teszi, honlapján publikálja vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal 
helyiségeiben lehet megtekinteni.  

Az Érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint 
arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének 
megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.  

2.9.2 Az érintett jogai 

 Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról 

másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info.tv. 15.§.; 

 Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, 

(helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info.tv. 17.§.; 
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 Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, a személyes 

adatai nyilvánosságra kerülnek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is 

továbbítsák (törléshez jog GDPR 17. cikk, Info.tv. 17.§. (2) bek.; 

 Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozáshoz való jog GDPR 

18. cikk); 

 Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és 

gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy 

másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk.; 

 Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info.tv. 

21.§.; 

 Joga van a hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori 

visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak 

adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja (hozzájárulás visszavonásához való 

jog GDPR 7. cikk (3) bek.; 

 Joga van felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az 

adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes (felügyeleti hatóságnál történő 

panasztételhez való jog GDPR 77. cikk. 

2.9.3 Jogorvoslat 

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel a fentiekben megadott 
kapcsolati módon, jogai gyakorlása érdekében. 

A Szervezet – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 
megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben 
a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt 
és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, 
illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a 
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az 
ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

A Szervezet az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő 
egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (NAIH) is élhet: 

 Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

 Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

 Telefon: +36 (1)391-1400 

 URL: https://naih.hu 

 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

https://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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2.10 A KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA 

A Hivatal a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a 
közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A közvélemény megfelelő 
tájékoztatása érdekében rendszeres közzététellel, illetve egyéb módon 
hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat. 

2.11 ADATVÉDELMI INCIDENSEK 

Adatvédelmi incidens kivizsgálása az adatvédelmi tisztviselő feladata, 
amennyiben szükséges, a bejelentőtől további adatokat kér az incidensre 
vonatkozóan. 

Az adatvédelmi tisztviselő az alábbi adatokat köteles felderíteni, ha az a 
bejelentésből nem derül ki: 

 az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontja és helye; 

 az adatvédelmi incidens által érintettek köre; 

 az adatvédelmi incidenssel érintett személyek köre és száma. 

Az adatvédelmi tisztviselő a fenti adatok alapján összegzést készít (7. sz. 

melléklet: Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása) az adatvédelmi incidens 
várható hatásairól és cselekvési tervet készít a következményeinek enyhítése 
érdekében. 

Az adatvédelmi tisztviselő munkájába bevonhatja az adatvédelmi incidenssel 
érintett szervezeti egységek vezetőit és a szervezeti egységek munkatársait, akik 
kötelesek együttműködni az adatvédelmi tisztviselő. 

A vizsgálatot legkésőbb az adatvédelmi tisztviselő érkezéstől számított három 
munkanapon belül be kell fejezni és a vizsgálat eredményéről az adatvédelmi 
tisztviselő tájékoztatja a jegyzőt. 

2.11.1 Adatvédelmi incidens bejelentése a NAIH-nak 

Amennyiben az adatvédelmi incidens veszélyének súlyossága minimum alacsony, 
úgy az adatvédelmi tisztviselő az értékelés megtörténtét követően, de legkésőbb 

72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, az adatvédelmi 
incidenst bejelenti a NAIH-nak (8. sz. melléklet: Az adatvédelmi incidensek 
bejelentése). 

A NAIH-nak történő bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 az adatvédelmi incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges számát; 

 az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és hozzávetőleges számát; 

 az adatvédelmi incidens jellegét, körülményeit; 

 az Adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét; 

 az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit; 

 az adatvédelmi incidens orvoslására és enyhítésére megtett intézkedéseket. 
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2.11.2 Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Amennyiben az adatvédelmi incidens veszélyességének súlyossága 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett személyek jogaira nézve, a 
Szervezet kockázati értékelés elvégzését követően azonnal tájékoztatja az 
adatvédelmi incidensben érintetteket. 

Az érintetteket írásban elektronikus vagy postai úton kell tájékoztatni, amely 
kizárólag akkor mellőzhető, ha az érintett elérhetősége ismeretlen. 

Az érintetteket úgy kell tájékoztatni minden esetben, hogy ténye, tartalma és a 
tájékoztatott érintetti kör bizonyítható legyen. 

2.11.3 Helyesbítő-megelőző intézkedések bevezetése 

A vizsgálat eredménye alapján az adatvédelmi tisztviselő javaslatot tesz a 
jegyzőnek helyesbítő és/vagy megelőző intézkedések bevezetésére a hasonló 
adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében. 

A javasolt helyesbítő és/vagy megelőző intézkedések bevezetéséről a jegyző dönt 
az adatvédelmi incidenssel érintett szervezeti egységek vezetőinek véleménye 
alapján. 

2.11.4 Adatvédelmi incidens nyilvántartás tartalma 

 az érintett személyes adatok köre; 

 adatvédelmi incidenssel érintettek köre és száma; 

 adatvédelmi incidens időpontja; 

 adatvédelmi incidens körülményei; 

 adatvédelmi incidens hatása; 

 az elhárításra tett intézkedések; 

 az adatvédelmi incidens kivizsgálásának hatására bevezetett helyesbítő-megelőző 

intézkedések. 

2.11.5 A munkakörhöz tartozó felelősség 

Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat 
senkitől sem fogadhat el és közvetlenül a jegyzőnek tartozik felelősséggel. Az 
adatvédelmi tisztviselő azonnal jelenteni kell, ha összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos bármilyen tény, körülmény merül fel. 

2.12 ADATVÉDELMI OKTATÁS 

Az adatvédelmi tisztviselő évente egy alkalommal oktatást tart az adatvédelmi 
tudatosság emelése érdekében, amelyen kötelesek részt venni a Szervezet 
munkatársai. Az adatvédelmi oktatásnak legalább az alábbi témákra kiterjed: 

 az előző oktatás óta eltelt időszak tapasztalataira az adatvédelem területén; 

 amennyiben az előző oktatás óta módosult a Szabályzat, a módosítással kapcsolatos 

legfontosabb tudnivalók; 

 az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens bemutatása, értékelése, a 

helyesbítő-megelőző intézkedések ismertetése; 
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 az adatvédelem területén történő általános változások, jogszabály módosítások, 

Magyarországon és az Európai Unióban, különös tekintettel a hatóságok bírságolási 

gyakorlatára. 

Rendkívüli oktatásra kerül sor, ha: 

 adatvédelmi incidens bekövetkezése; 

 a HAIH eljárást lefolytatása a Szervezettel szemben; 

 adatvédelmi bírság kiszabása bármely magyarországi polgármesteri hivatallal 

szemben. 

2.13 ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő 
kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, 
körülményére és céljára is tekintettel végzi, valamint tájékoztatja az érintetteket és 
együttműködik a felügyeleti hatóságokkal.  

Az adatvédelmi tisztviselő rendelkezik a vele szemben követelményként 
támasztott a szakmai rátermettséggel, az információbiztonság és az adatvédelem 
gyakorlat szakértői szintű ismeretével, valamint a jogszabályban meghatározott 
feladatok ellátására való alkalmassággal. 

 

2.13.1 Az adatvédelmi tisztviselő feladatai 

2.13.1.1 Folyamatosan végzendő feladatok 

1. Az adatvédelemmel kapcsolatos tevékenység szakmai támogatása. Az adatvédelmi 

tisztviselő 

 aktívan részt vesz az adatvédelemmel kapcsolatos szervezeti kultúra kialakításában, 

 együttműködik a Hivatal jegyzőjével és illetékes szakterületeivel a felmerülő 

adatvédelmi tárgyú kérdések megoldásában, 

 közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 

meghozatalában valamint az érintettek jogainak biztosításában (konzultációs jogkör), 

 részt vesz a vezetői üléseken és véleményezi az adatvédelemmel kapcsolatos 

előterjesztéseket valamint döntéseket, 

 kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén 

annak megszüntetésére felhívja a Hivatal illetékes szervét vagy az adatfeldolgozót, 

 információt gyűjt az adatkezelési tevékenységek meghatározása érdekében.  

 
2. Szabályozási, felügyeleti és ellenőrzési feladatok. Az adatvédelmi tisztviselő 

 elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, 

 figyelemmel kíséri az adatvédelmi jogszabályok illetve a szervezet változását 

és szükség esetén javaslatot tesz az Adatkezelési szabályzat módosítására, 

 elemzi és ellenőrzi az adatkezelési tevékenységek megfelelőségét és részt vesz az 

adatvédelmi ellenőrzésekben és vizsgálatokban, 
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 vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást illetve az adatvédelmi incidens nyilvántartást, 

 figyelemmel kíséri az adatvédelmi alapelvek betartását, 

 figyelemmel kíséri az érintetteknek nyújtott tájékoztatások gyakorlatát, 

 jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén felhívja annak megszüntetésére az 

adatgazdát vagy az adatfeldolgozót, 

 ellenőrzi az Adatkezelési szabályzatban foglaltak betartását. 

 
3. Oktatások, képzések szervezése, szakmai segítségnyújtás. Az adatvédelmi 

tisztviselő 

 tájékoztatást, szakmai tanácsadást nyújt és ajánlásokat bocsát ki az adatkezelő vagy 

az adatfeldolgozó részére, 

 a Hivatal szervezeti egységének megkeresésére vagy saját hatáskörben adatvédelmi 

tárgyú állásfoglalásokat bocsát ki, 

 megszervezi az Adatkezelési szabályzat alkalmazásával kapcsolatos adatvédelmi 

oktatást és az adatvédelmi tárgyú tájékoztató kiadványok, körlevelek és utasítások 

kibocsátását, 

 tájékoztatja a Hivatal szervezeti egységeit az Adatkezelési szabályzat és a kapcsolódó 

külön szabályzatok gyakorlati alkalmazásáról, segítséget nyújt a gyakorlati 

tapasztalatok összegzésében, 

 az adatvédelmi jogszabályi változások és a gyakorlati tapasztalatok alapján 

javaslatokat készít a Hivatal szabályzatainak módosítására és szükség esetén 

kezdeményezi új szabályzatok kibocsátását,  

 fogadóórát tart, ahol előzetes bejelentkezést követően egyéni konzultációt tart, 

szükség esetén pedig elektronikus levelezés útján is biztosítja az egyéni konzultáció 

folytatását. 

2.13.1.2 Estei jelleggel végzendő feladatok 

 Az adatvédelmi tisztviselő együttműködik és – szükség esetén – konzultál a 

felügyeleti hatósággal, 

 ellenőrzi és intézi a felügyeleti hatóság, ill. az adatvédelmi nyilvántartás felé 

szükséges bejelentések adminisztrációját, 

 megválaszolja a NAIH, a bíróságok és hatóságok megkereséseit valamint az 

érintettek kéréseit és beadványait a jogszabályban, illetve a határozatokban 

meghatározott időn belül, illetve azok alapján intézkedéseket foganatosít, 

 kivizsgálja a személyes adatok kezelésével (feldolgozásával, továbbításával) 

kapcsolatban hozzá érkezett bejelentéseket és panaszokat, 

 értesíti a Hatóságot azokról az elutasított kérelmekről, amelyekben az 

érintettek saját személyes adataik kezeléséről érdeklődtek, 

 az adatkezelés jogalapjának és/vagy céljának megszűnése esetén ellenőrzi 

az adatok törlésének végrehajtását, 
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 az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően közreműködik az adatvédelmi 

incidensekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában (kivizsgálás, NAIH felé 

jelentés, kárelhárítás, új intézkedések bevezetése, stb.), 

 közreműködik az adatvédelmi hatásvizsgálatok és érdekmérlegelési tesztek 

megtervezésében és végrehajtásában, 

 közreműködik az adatvédelmi auditok végrehajtásában, 

2.13.2 A munkakör belső kapcsolatai 

Az adatvédelmi tisztviselő tevékenységét aktívan támogatja a Hivatal vezetése. 

A Hivatal valamennyi alkalmazottját hivatalosan tájékoztatja az adatvédelmi 
tisztviselő kijelöléséről és a munkavállalók a szakmai javaslatait, utasításait 

tevékenységük során kötelesek figyelembe venni. 

Az adatvédelmi tisztviselő számára a Hivatal biztosít személyzeti, jogi, 
informatikai, biztonsági stb. szolgáltatásokhoz hozzáférést. 

2.13.3 A munkakör külső kapcsolatai 

 NAIH (jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése illetve eseti ügyek kapcsán), 

 egyéb hatóságok és bíróságok (megkeresések és hivatalos ügyintézés alapján), 

 érintettekkel kapcsolattartás egyedi ügyekben, 

 adatfeldolgozókkal kapcsolattartás. 

2.14  ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 

Amennyiben valamely új adatkezelési folyamat – annak jellegére, hatókörére, 
körülményeire, céljaira tekintettel - valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelés 
megkezdését megelőzően a Hivatal hatásvizsgálatot folytat le arra vonatkozóan, 
hogy az adatkezelési folyamat a személyes adatok védelmét hogyan érinti. 
Egymáshoz hasonló adatkezelési műveletek, amelyek hasonló kockázatokat 
jelentenek egyetlen egy hatásvizsgálat keretében is elvégezhetők. 

A hatásvizsgálatot főszabály szerint az adatvédelemért felelős személy végzi. 
Amennyiben nem ő végzi, úgy a Hivatal köteles kikérni az adatvédelemért felelős 
személy szakmai tanácsát. 

A Hivatal jelen szabályzat mellékletében rögzített szempontrendszer figyelembe 
vételével elvégzi a hatásvizsgálatot. 

A hatásvizsgálat elvégzését követően szükség szerint, de legalább az adatkezelési 
műveletek által jelentett kockázat változása esetén gondoskodik a hatásvizsgálat 
felülvizsgálatáról, mely során a kockázatok értékelését újra elvégzi. A kockázatok 
felülvizsgálatát legalább 3 évente el kell végezni.  

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan a Hivatal (Adatkezelő) 
kötelezettsége továbbá a kockázatelemzés, amelynek lépései a következők: 

 a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatok azonosítása, 

 kockázati lista felállítása, 
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 az egyes kockázatok valószínűsíthető fő okainak és várható negatív hatásainak 

meghatározása és 

 ezek alapján a preventív és a korrektív kockázatkezelési folyamatok kidolgozása. 

Szükséges a kockázatforrások feltárása, melyen belül meg kell határozni a 
kockázati preventív és korrektív célkezelés elemeit, az erőforrás-kezelés rendszerét 
és el kell különíteni az objektív és szubjektív kockázati elemeket. 

 

Az elemzés során el kell jutni a teljes kockázatértékelési rendszer kialakításáig, 
amelyben teljes kockázatpotenciál és kockázat prioritási sorrend (nem az 
intézkedési rendszerrel azonos) megállapítása kell, hogy megtörténjen. Az elemzés 
menetét és eredményeit írásba kell foglalni. 

A kockázatpotenciálnál meg kell határozni a valószínűség szempontjából 

 kicsi  

 közepes  

 és nagy bekövetkezésű kockázatokat, 

illetve horderő szempontjából  

 kicsi  

 közepes  

 és nagy horderejű kockázatokat. 

Ez a meghatározás alapozza meg a későbbi kockázatkezelési eljárás módját mind a 
preventív, mind a korrektív eljárás tekintetében. A kockázatelemzés végrehajtásáért 
az adatvédelmi tisztviselő felel (11. sz. melléklet Adatvédelmi hatásvizsgálat 
elkészítéséhez szükséges segédanyag). 

2.14.1 Előzetes konzultáció 

Amennyiben az elvégzett hatásvizsgálat azt állapítja meg, hogy az adatkezelési 
folyamat valószínűsíthetően magas kockázattal jár, akkor a Hivatal az adatkezelési 
folyamat megkezdését megelőzően konzultációt kezdeményez a NAIH-al. 

A konzultáció kezdeményezése során a Hivatal csatolja: 

 az elvégzett hatástanulmányt, 

 az adatvédelemért felelős személy nevét, elérhetőségét, 

 az adatkezelési folyamatban résztvevő adatkezelő(k), 

adatfeldolgozó(k)feladatköreinek felsorolását, 

 az adatkezelés célját, módját és 

 az érintettek jogainak, szabadságainak biztosításának védelmében hozott 

intézkedéseket, garanciákat. 

2.14.2 Érdekmérlegelés 

Az Infotv. rendelkezései szerint lehetőség van (a kötelező adatkezelésen felül) 
hozzájárulás nélküli adatkezelésre, ha ezt valamilyen jogos érdek lehetővé teszi, 
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feltéve, hogy az adatkezelő, azaz a Hivatal eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségének. Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdése a)-f) pontjai az irányadóak. 

Amennyiben a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti, az 
adatkezelési folyamat, akkor és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához a Hivatal elvégez egy 
érdekmérlegelési tesztet, mely során az adatkezelés céljának szükségességét és 
az érintettek jogainak és szabadságainak arányos mértékű korlátozását vizsgálja 
és megfelelően alátámasztja. 

Az érdekmérlegelési teszt során (10. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt) a Hivatal 
azonosítja jogos érdekét az adatkezeléshez, valamint a súlyozás ellenpontját 
képező érintetti érdeket és az érintett alapjogot. Az egymással ellentétes jogok és 
érdekek súlyozásának feltételét mindig az adott eset sajátos körülményeire való 
tekintettel vizsgálja a Hivatal. A Hivatal a mérlegelés során figyelembe veszi 
különösen a kezelt, illetve kezelendő adat természetét és szenzitív jellegét, 
nyilvánosságának mértékét, az esetlegesen bekövetkező szabálysértés 
súlyosságát, stb.  

Az érdekmérlegelési teszt részeként a szükségesség és arányosság vizsgálatát is 
elvégzi a Hivatal, amelynek értelmében a személyes adatok védelme alóli 
kivételeknek és a védelem korlátozásainak a feltétlenül szükséges mérték határain 
belül kell maradniuk. A kezelhető adatok jellege és mennyisége nem haladhatja 
meg a jogszerű érdekek érvényesítése céljából szükséges mértéket. Az arányosság 
vizsgálata a célok és a megválasztott eszközök közötti kapcsolat értékelését foglalja 
magában. A választott eszközök a szükségesség mértékét nem haladhatják meg, 
azonban az eszközöknek is alkalmasnak kell lenniük a meghatározott cél elérésére. 

A súlyozás elvégzése alapján a Hivatal megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes 
adat.  

A teszt eredményéről az érintettek tájékoztatást kapnak, melyből egyértelműen 
kiderül, hogy mely jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos korlátozásnak 
az, hogy a Hivatal az érintett beleegyezése nélkül kezeli a személyes adatot, tehát 
a Hivatal adatkezeléséhez fűződő jogos érdeke miért múlja felül az érintett érdekeit, 
illetve jogait. A Hivatal tájékoztatja az érintetteket a hozzájárulás hiányára tekintettel 
alkalmazott adatvédelmi garanciákról és az adatkezelés elleni tiltakozás 
lehetőségeiről. 

Nem írható elő az ellentétes érdekek és jogok közötti súlyozás eredménye anélkül, 
hogy eltérő eredményt tenne lehetővé a Hivatal az adott eset sajátos körülményeire 
tekintettel, ezért a Hivatal minden egyes esetben külön érdekmérlegelési tesztet 
végez el. 
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Lehetséges eljárási rend, melytől való eltérés jogát a Hivatal fenntartja: 

1. lépés: a Hivatal a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja 
elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése: rendelkezésre 
állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok 
kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél.  

2. lépés: a Hivatal a jogos érdekét a lehető legpontosabban meghatározza. 

3. lépés: a Hivatal meghatározza, hogy mi az adatkezelés célja, milyen személyes 
adatok, meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek.  

4. lépés: a Hivatal meghatározza, hogy az érintetteknek mik lehetnek az érdekeik 
az adott adatkezelés vonatkozásában (például azok a szempontok, amelyeket az 
érintettek felhozhatnának az adatkezeléssel szemben).  

5. lépés: a Hivatal elvégzi jogos érdekeinek és az érintettek érdekeinek, 
alapjogainak súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat 
kezelhető-e. A Hivatal meghatározza, hogy miért korlátozza arányosan a Hivatal 
jogos érdeke – és az ennek alapján végzett adatkezelés – a 4. lépésben 
meghatározott érdekelti jogokat, várakozásokat. 

6. lépés: a Hivatal meghatározza, mely garanciák biztosíthatják az adatkezelés 
szükségességét-arányosságát (természetesen más garanciális intézkedések is 
alkalmazhatók). 

 

A Hivatal jelen Szabályzat mellékletében leírt szempontrendszer figyelembe 
vételével végzi el az érdekmérlegelést. 

 

3 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 

Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i a természetes 
személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR) 

Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 2018.08.25 módosítva 2019. évi XXXIV. 

törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv. (Etv.) 
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Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) 
Korm. rend. 

Göd Város Jegyzőjének 3/2015. (III.04.) számú utasításban (Ktt.ut.) 
meghatározott „Közszolgálati Adatkezelési szabályzat”  

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep 
létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 
bejelentés szabályairól 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2017. (XII.21.) 
önkormányzati rendelete a településkép védelméről 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról 

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének 
az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos 

egyes feladat- és hatásköreiről  

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 

4 MÓDOSÍTÁS 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a 
felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a 
szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a 
módosított adatkezelési szabályzatot. 

5 ELOSZTÁSI JEGYZÉK 

A GDPR – MSZ ISO 27001 Dokumentációt tartalmazó megosztott hálózati 
könyvtárban érhető el, a könyvtárhoz való hozzáférési jogosultak részére. 
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