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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL, 

KÖZMEGHALLGATÁSRÓL 

 

A Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) által 

tartott képviselő-testületi ülések, közmeghallgatások alkalmával, a napirendi ponttal 

kapcsolatban feltett kérdése, hozzászólása során az Ön által megadott személyes adatai az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

előírásainak betartásával az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra: 

 

Adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Göd Város Önkormányzata 

Székhelyének címe: 2131 Göd, Pesti út 81. 

Elektronikus levélcím: varoshaza@god.hu  

Telefon: +36 27 530 064 

 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Széll Jenő QUALIMADE Bt. ügyvezető. 

Elérhetőség: szell.jeno@qualimade.hu 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 52. § (1) bekezdés g) pontja,  

- Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 21. 

§-a,  

- illetve az érintettek személyes hozzájárulása. Az érintettek – az adatkezeléshez történő - 

személyes hozzájárulásukat az adatkezelésről szóló tájékoztatás megismerését követő 

megjelenéssel, illetve az írásban és/vagy szóban feltett kérdések során történő önkéntes 

személyes adatközléssel nyilvánítják ki. 

 

A kezelt adatok köre:  

Családi név, utónév, lakcím, valamint az érintett által megadott egyéb személyes adat. 
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Az adatkezelés célja: 

A megjelenteknek a napirendi pontot, valamint a helyi közügyeket érintő hozzászólásaira, 

kérdéseire határidőben történő válaszadási kötelezettség teljesítése, a lakosság széleskörű 

tájékoztatása, továbbá az adott ügyben szükséges döntés meghozatala.  

 

Az adatok megőrzési ideje:  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM 

rendelet U. 1. melléklete alapján nem selejtezhető, a levéltári átadás határideje 15 év. 

  

Az adatok továbbítása:  

Az Mötv. 52. § (2) bekezdése szerint a Pest Megyei Kormányhivatal részére. 

A Képviselő-testület üléséről és a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv a www.god.hu 

honlapon, a film- és fényképfelvételek az alábbi helyeken kerülnek közzétételre. 

• Gödi Körkép közéleti magazin (megjelenése jelenleg szünetel) 

• Városi honlap (www.god.hu) 

• Önkormányzat Facebook oldala (https://www.facebook.com/GodOnkormanyzat) 

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait és minden további információt, a városi 

honlapon elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmaz.  

(https://god.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) 

 

Göd, 2022. szeptember 7. 
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