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1.)

ADATKEZELO ADATAI

Az Adatkezel6 szervezet megnevez6se:

A szervezet sz6khelye:

i Oata Kozs6g dnkormdnyzata
8592 D6ka, Dozia Gyorgy utca 95.

e mail: daka@emw.hu
A szervezet el6rhet6s6gei.

telefon/fax:r. 06.89i340.0

1

0

web lap: www.daka.hu

A szervezet ad6sz6ma:

15426730119

A szervezet vezet6 tiszts6gviseldje:

V6gh J6zsef Polg6rmester
Kov6cs Erika Judit jegyzS

A szervezet tev6kenys6ge:

kozhatalmi-, 6s kozfeladat elldtSsa

A jelen adatv6delmi t5j6koztat6 a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se
tekintet6ben t6rt6n6 v6delm6re 6s a szem6lyes adatok szabad dramlds6ra vonatkoz6
szab6lyokat dllaplt meg. Az adatv6delmi t6j6koztat6ban foglaltakat kell alkalmazni a konkr6t
adatkezel6si tev6kenys6gek sor6n.

2.)

Az adatv6delmi 6s adatkezel6si talekoztato celja

A jelen t6j6koztat6 c6lja, hogy a D6ka Kcizs6g Onkorm6nyzat (tovdbbiakban: Adatkezel6)
rigyfelei, alkalmazottai sz1m{ra 6tl6that6vd tegye az {ltala elektronikusan 6s hagyomdnyos
(papir) alapon ny0jtott szolg6ltat6sok ig6nybev6tele sordn alkalmazott adatkezel6si
elj6r6sokat, valamint, hogy a term6szetes szem6lyek szem6lyes adataik kezel6s6vel
osszefugg6 v6delm6hez kapcsol6d6 elvek 6s szab6lyok minden korrilm6nyt6l fUggetlenul
6rv6nyesuljenek.

Az Adatkezel6 alapvet6 c6lja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa a term6szetes
szem6lyek alapvet6 jogait 6s szabadsdg5t, kulonosen ami a szem6lyes adataik v6delm6hez
va16 jogukat illeti.
Az Adatkezel6 a szem6lyes adatokat kizflrolag a c6l megval6sul6sdhoz szuks6ges
m6rt6kben 6s ideig kezeli
Az Adatkezel6 tev6kenys6ge sordn teljes m6rt6kben meg kivdn felelni a szem6lyes adatok
kezel6s6re vonatkoz6 jogszab6lyi el6ir6soknak, kUldndsen az Eur6pai Parlament 6s a
Tan6cs ( EU ) 20 1 6/679 rendelet6ben fog laltaknak.
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3.)

L6nyeges fogalmak, meghatflrozdsok

-

a GDPR (General Data Protection Regulation) azEur6paiUnio 20161679 sz6m[
Adatv6delmi Rendelete

-

adatkezel6'. az a term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely - torv6nyben vagy az Eur6pai Uni6 kotelez6
jogi aktus6ban meghat6rozott keretek kozott- on6ll6an vagy mdsokkal egyutt az adat
kezel6s6nek c6ljait 6s eszkozeit on6ll6an vagy m6sokkal egyUtt meghatSrozzai ha az
adatkezel6s c6ljdt meghatdrozza, az adatkezel6sre ( bele6rtve a felhaszndlt eszkozt)
vonatkoz6 dont6seket meghozza 6s v6grehajtja, vagy az adatfeldolgoz6val

-

-

v6grehajtatja.
kcizds adatkezel6i az az adatkezel6, aki vagy amely- torv6nyben vagy az Eur6pai
Uni6 kotelezo jogi aktus6ban meghat6rozott keretek kozott- az adatkezel6s c6lj6t 6s
eszkozeit egy vagy tobb m6s adatkezel6vel kozosen hat{rozza ffi€g, az
adatkezel6sre ( bele6rtve a felhaszn6lt eszkozt) vonatkoz6 dont6seket egy vagy tobb
m6sik adatkezel6vel kozosen hozza meg 6s hajtja v6gre vagy hajtatja v6gre az
adatfeldolgoz6val.

adatkezel6s: az alkalmazott elj6ritst6l fiiggetlenril az adaton v6gzett b5rmely mUvelet

vagy mriveletek osszess6ge, igy krilondsen gytijt6se, felv6tele,

rogzlt6se,
rendszerez6se, t6rol5sa, megv6ltoztat6sa, felhaszn5l6sa, lek6rdez6se, tovdbblt6sa,
nyilv6noss6gra hozatala, osszehangol6sa vagy osszekapcsol6sa, zArolAsa, torl6se
6s megsemmislt6se, valamint az adat tov6bbi felhaszn6l6s6nak megakad6lyozAsa,
f6nyk6p-, hang-vagy k6pfelv6tel k6szft6se, valamint
szem6ly azonosit6s6ra
alkalmas fizikaijellemz6k ( pl. ujj-vagy teny6rnyomat, DNS-minta, lriszk6p) rogzit6se.

a

-

adatfeldolsoz6'. az a term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely - torv6nyben vagy az Eur6pai Uni6 kdtelez6
jogi aktus5ban meghatSrozott keretek kozott 6s felt6telekkel- az adatkezel6
megbiz6s6b6l vagy rendelkez6se alapj5n szem6lyes adatokat kezel.

-

adatfeldolsoz6s= az adatkezelo megbiz5sdb6l vagy rendelkez6se alapj6n elj6r6
adatfeldolg ozo 6ltal v6gzett adatfeldolgozdsi mfi veletek 6sszess6ge.

-

szem6lves adat: az 6rintettre vonatkoz6 b6rmely inform6ci6;

-

ktilcinleses adat: a szem6lyes adatok kril6nleges kateg6riSiba tartoz6 minden adat,
azaz faji, etnikai sz1rmaz1sra, politikai v6lem6nyre, vall6si vagy vilSgn6zeti
meggy6z6d6sre vagy szakszervezeti tags6gra utal6 szem6lyes adatok, valamint a
genetikai adatok, a term6szetes szem6lyek egyedi azonoslt6s6t c6lz6 biometrikus
adatok, az eg6szs6gr.igyi adatok, a term6szetes szem6lyek szexu6lis 6let6re vagy
szexu6 s 16 nyu ltsd 96 ra vo natk oz6 szem5lyes adatok.
|i

-

i

bffnUqvi szem6lves adat: a bUntet6elj6rSs sor6n vagy azt megel6z6en a
brincselekm6nnyel vagy a bUntet6elj616ssal osszefUgg6sben, a bUntet6elj6rds
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lefolytat6s6ra, illetve a bfincselekm6nyek felderlt6s6re jogosult szervekn6l, tovdbb6 a
buntet6s-vegrehajtds szervezet6n6l keletkezett, az 6rintettel kapcsolatba hozhat6,
valamint a bUntetett el66letre vonatkoz6 szem6lyes adat.

k<iz6rdekfi adat: az 6llami, vagy helyi onkorm6nyzati feladatot, valamint
jogszab6lyban meghat6rozott egy6b kozfeladatot' ell6t6 szerv vagy szem6ly
kezel6s6ben l6v6 6s tev6kenys6g6re vonatkoz6 vagy kdzfeladatdnak ell6tds6val
dsszefiigg6sben keletkezett, a szem6lyes adat fogalma ald nem es6, bdrmilyen m6s
m6don vagy formdban rogzftett inform6ci6 vagy ismeret, ftiggetlenul kezel6s6nek
hat6skorre,
m6dj6t6l, on6llo vagy gyUjtem6nyes jelleg6t6l, igy kUldnosen
illet6kess6gre, szervezeti fel6plt6sre, szakmai tev6kenys6gre, annak
eredm6nyess6g6re is kiterjed6 6rt6kel6s6re, a birtokolt adatfajt6kra 6s a mUkod6st
szabllyozo jogszab5lyokra, valamint a gazd6lkoddsra, a megkdtott szez6d6sekre
vonatkoz6 adat.

a

kciz6rdekb5l nvilvinos adat: a koz6rdekfi adat fogalma ald nem tartozo minden
olyan adat, amelynek nyilv6noss6gra hozatal1t, megismerhet6s6get vagy
hozzAf 6rhet6v6 tetel6t t6rv6 ny koz6 rdekb6l el re ndel i.

6rintett: bdrmely informdci6 alapj6n azonosltott vagy azonosithat6 term6szetes
szem6ly,

azonosithat6 term6szetes szem6lvi az a term6szetes szem6ly, aki k6zvetlen vagy
kozvetett m6don, ktilondsen valamely azonoslt6, p6lddul n6v, azonosit6 szAm,
helymeghat1roz6 adat, online azonosit6 vagy a term6szetes szem6ly fizikai,
fiziol6giai, genetikai, szellemi, gazdas6gi, kultu16lis vagy szociSlis azonoss6g6ra
vonatkoz6 egy, vagy t6bb t6nyezo alaplfln azonosfthat6.
harmadik szemSlvi az a term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel
nem rendelkez6 szervezet, aki vagy amely nem azonos az 6rintettel, az
adatkezel6vel, az adatfeldolgoz6val vagy azokkal a szem6lyekkel, akikaz adatkezel6
vagy adatfeldolgoz6 kozvetlen irdnylt6sa alatt a szem6lyes adatok kezel6s6re
i16nyulo mriveleteket v6geznek.

hozzfuiilrulAsa'.

az

6rintett akarat6nak onk6ntes, hat6rozott

6s

megfelel6
tdjekoztatitson alapu16 egy6rtelmrl kinyilv6nitdsa, amellyel az 6rintett nyilatkozat vagy
az akaral1t f6lre6rthetetlenul kifejez6 m6s magatartSs ritj6n jelzi, hogy beleegyez6s6t
adja a r5 vonatkoz6 szem6lyes adatok kezel6s6hez.;

@:azadatmeghatdrozottharmadikszem6|ysz6m6ratort6n6
hozz1f 6rhet6v6 t6te e.
I

nvilvSnoss5qra hozatal: az adat b6rki sz6m6ra tdrt6n6 hozzAf6rhet6v6 tetele;
adattcirl6s= az adat felismerhetetlenn6 t6tele oly m6don, hogy a helyre6llitdsa tobb6
nem lehets6ges;

adatkezel6s korl6toz6sa:

a t6rolt adal z1rollsa az

korl6toz6sa celj6b6l t6d6n6 megjelol6se 0tj6n;

adat tov6bbi kezel6s6nek

k6szitette: dr. Sandl Judit iigyv6d
ll47 Btdapest L6csei u93lB
KASZ szima'.36068002

-@azadatottarta|maz6adathordoz6te|jesfizikai
megsemmislt6se;

-

adatv6delmi incidens: az adatbiztons6g olyan s6relme, amely a tov6bbitott, t6rolt

vagy m6s m6don kezelt szem6lyes adatok v6letlen vagy

jogellenes
megsemmisul6s6t, elveszt6s6t, m6dosul6s6t, jog-osulatlan tov5bbit6sSt vagy
azokhoz val6 jogosulatlan hozz6f6r6st
nyilv6noss6gra hozatallt, vagy
eredm6nyezi;

az

4.)

Az adatkezel6s ir6nyelvei

-

A szem6lyes adatok

-

A szem6lyes adatok gy0jtese csak meghatdrozott, egy6rtelmU 6s jogszerfi c6lbol

kezel6s6t jogszeruien 6s tisztess6gesen, valamint az 6rintett
szflmflra 6tldthato m6don kell v6gezni.

tort6nhet.

-

kezel6s6nek c6lja megfelel6 6s relev6ns legyen, 6s csak a
lehet.
mertekti
szuks6ges

A szem6lyes adatok

- A szem6lyes

adatoknak pontosnak

6s

naprak6sznek kell lennitik.

A

pontatlan

szem6lyes adatokat halad6ktalanu I toroln i kell.

-

A szem6lyes adatok t6rol6s6nak olyan form6ban kell tort6nnie, hogy az 6rintettek
azonosltdsdt csak szuks6ges ideig tegye lehet6v6.

-

A szem6lyes adatok kezel6s6t oly modon kell v6gezni, hogy megfelel6 technikai vagy
szervez6si int6zked6sek alkalmaz6s6val biztosltva legyen a szem6lyes adatok
megfelel6 biztons6ga, az adalok jogosulatlan vagy jogellenes kezel6s6vel, v6letlen
elveszt6s6vel, megsemmislt6s6vel vagy k6rosod6s6val szembeni v6delmet is
ide6rtve.

-

Az adatv6delem elveit minden azonosftott vagy azonoslthat6 term6szetes szem6lyre
vonatkoz6 inform6ci6 eset6ben alkalmazni kell.

Adatkezel6 a r6sz6re 6tadott szem6lyes adatokat nem ellen6rzi, a megadott
szem6lyes adat megfelel6s6g66rt kiz1rolag az azt megado term6szetes szem6ly
felel.

A 16. 6let6vet be nem toltott szem6ly 6rintett szem6lyes adatai csak a felette szUl6i
felugyeleti jogot gyakorlo nagykor0 szem6ly hozzi4Arul6sa eset6n kezelhet6. Az
Adatkezel6nek nem ell m6dj6ban a hozzdjfirulo szem6ly jogosults6gdt, illetve
nyilatkozatdnak tartalmAt ellen6rizni, lgy az 6rintett, illetve a szlil6i felugyeleti jogot
gyakorl6 szem6ly szavatol az6rt, hogy a hozzdjflrul{s megfelel a jogszab6lyoknak,
an az Ad atkezel6 kiz1r olag j og sza b6 ly re ndel kez6se
alapj6n, tovdbb6 akkor kezeli 16. 6let6v6t be nem toltott szem6ly adatait, ha az
adatkezel6s k6z6rdekri vagy az Adatkezel6re ruh6zott kozhatalmi jogositv6ny
HozzdjArul6 nyi latkozat

h i6

nyd

b
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gyakorlds5nak keret6ben v6gzett feladat v6grehajt6sdhoz szuks6ges, valamint, ha
ahhoz az Adatkezel6nek jogos 6rdeke f1z6dik.
Az Adatkezel6 kdzfeladat6nak ell6tdsa soren kuldnlegesadatot is kezel, amennyiben
a GDPR 9.cikk (2) bekezd6s szdm6ra lehet6v6 vagy kotelez6v6 teszi azt. A
kulonleges adatot Adatkezel6 a jelen ti46koztat6bdn foglalt alapelvek ment6n, a
legmagasabb szintU biztons6gi kovetelm6nyek biztositdsa mellett kezeli

Az AdatkezelS bizonyos esetekben- tobbek kozott de nem kizdr6lagosan, hivatalos
blr6s6gi, rend6rs6gi megkeres6s, az Adatkezelojogos 6rdekeinek s6relme- harmadik
szem6lyek r6sz6re hozz1f1rhet6v6 tesz az 6rintett szem6lyes adatait.

5.)

Szem6lyes adatok kezel6se

Az adatkezel6sre csak akkor kerulhet sor, ha az 6rintett szem6ly egy6delmtl meger6sit6
cselekedettel, p6ld6ul ir6sbeli - ide6rtve az elektronikus 0ton tett - vagy sz6beli nyilatkozattal
onk6ntes, konkr6t, tdj6koztat6son alapul6 6s egy6rtelmfi hozzdjArul6s5t adja az adatok
kezel6s6hez.

Az adatkezel6shez val6 hozzdj6rul6snak min6sUl az is, ha az 6rintett szem6ly az internetes
honlap megtekint6se sor6n bejelol egy erre vonatkoz6 n6gyzetet. A hallgat6s, az el6re
bejeldlt n6gyzet vagy a nem cselekv6s nem min6sUl hozzdjflrullsnak.
Hozzdj1rul6snak min6sul az is, ha valamely felhaszn1lo az elektronikus szolgSltat6sok
ig6nybev6tele sor6n erre vonatkoz6 technikai beSllit6sokat hajt v6gre, vagy olyan
nyilatkozatot, illetve cselekedet tesz, amely az adott dsszefugg6sben az 6rintett szem6ly
hozzi\Arulitsdt szem6lyes ad ata na k kezel6s6hez egy6rtel m fi en jelzi.
i

A szem6lyes adatokat olyan m6don kell kezelni, amely biztositja azok megfelel6

szintU

biztons6gdt 6s bizalmas kezel6s6t, tobbek kozott annak 6rdek6ben, hogy megakad6lyozza a
szem6lyes adatokhoz 6s a szem6lyes adatok kezel6s6hez hasznSlt eszkdzdkhdz valo
j

ogosu latla n hozzAf 6r6st, letve azok j ogosu latla n fel haszn6 l5s6t.
iI

A pontatlan szem6lyes adatok helyesbit6se vagy tdrl6se 6rdek6ben minden 6sszer[i l6p6st
meg kelltenni.

6.)

Az adatkezelS 6ltal kezelt szem6lyes adatok kore, dz

adatkezel6s jogalapja, c6lja az adatok forr6sa
6.1 Az AdatkezelS 6ltal kezelt szem6lyes adatok kdre:

a,) kozhatalmi feladatok ell5t6sa 6rdek6ben, a jogszabSlyok 5ltal el6irt adatok.,
b.) a Honlapon keresztul bejelent6sek 6s egy6b uzenet krild6s6hez n6v 6s e mail clm
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c.) a Honlap haszn6lata sor6n az AdatkezelS rendszere automatikusan rogziti az 6rintett
lP cim6t
d. ) szerz6d6sekhez, marketing tev6kenys6ghez kotdd6 kapcsolattart6si inform6ci6k

e.)

az Adatkezel6 dltal lebonyolitott rendezv6nyeken a rendezv6ny el6ad6inak

6s

r6sztvev6inek adatai, ku16n6sen n6v, cim, el6rhet6s6gek,
f .) az Adatkezel6 szerz6d6seivel dsszefUgg6sben kezeli a szeuod6 f6l k6pviselSinek
6s/vagy kapcsolattart6inak adatait
g.) eseti megkeres6sek, e mail, postai lev6l, telefon megkeres6s eset6n az 6rintett f6l
kapcsolattartSsi adatai az inform6ci66tad6shoz vagy szolg6ltat6s ny0jt6sdhoz
szliks6ges m6rt6kben 6s ideig
h.) biztons6gi kamerdk felv6telei
i.) rendezv6nyeken keszult f6nyk6pek, videofelv6telek
6.2 Az adatkezel6s jogalapja

A szem6lyes adatok kezel6se akkor jogszerfi, ha az al6bbiak valamelyike teljesul:

.

az adatkezel6s kdz6rdekff vagy az adatkezel6re ruh6zott kcizhatalmi jogositviny
gyakorl6s6nak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtdsdhoz szuks6ges.

. az 6rintett onk6ntes, megfelel6

t6j6koztat6son alapul6 hozzfljfirulAsflt adta

szem6lyes adatainak egy vagy tdbb konkr6t c6lb6l tort6n6 kezel6s6hez;

.

az adatkezel6s olyan szerz6d6s teljesit6s6hez szuks6ges, amelyben az 6rintett az
egyik f6l, vagy az a szerzodls megkot6s6t megel6zoen az 6rintett k6r6s6re tort6n6
l6p6sek megt6te16hez szli ks6ges ;

. az adatkezel6s az adatkezel5re

vonatkoz6

jogi

k<itelezetts6g teljesft6s6hez

szr-iks6ges;

. az adatkezel6s az adatkezel6

vagy mds harmadik f6l jogos 6rdekeinek

6rv6nyesit6shez szriks6ges, kiv6ve, ha ezen 6rdekkel szemben els6bbs6get
6lveznek az Srintett olyan 6rdekei vagy alapvet6 jogai, amelyek szem6lyes adatok
v6delm6t teszik szuks6gess6.

6.3 Az adatkezel6s c6lja:

Az Adatkezelo szem1lyes adatot kiz1rolag egy6rtelmfien meghatfirozottjogszerfi c6lb6l, jog
gyakorl6sa vagy kotelezetts6g teljeslt6se 6rdek6ben kezel. Az adatkezel6s minden
szakaszSban megfelel az adatkezel6s c6ljdnak. Az adatok felv6tele 6s kezel6se
tisztess6gesen 6s tdrv6nyesen tort6nik. Az Adatkezel6 torekszik arra, hogy csak olyan
szem6lyes adat kezel6s6re keruljon sor, amely az adalkezel6s c6lj6nak megval6sul6s6hoz
elengedhetetlen 6s a c6l el6r6s6re alkalmas. Szem6lyes adat csak a c6l megval6sulSs6hoz
szUks6ges m6rt6kben 6s ideig kezelhet6.
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Az adatkezel6s c6lja els6sorban az Adatkezelo Altal ell6tando kcizfeladatok ell6t6sa,
weboldal Uzemeltet5se 6s az Adatkezel6 szolg6ltatdsainak nyUjtdsa.
Azadatkezel6s c6lja a fentiek alapj6n:

.

az Adatkezel6 jogszabdlyban meghatilrozott feladatiinak ell6t6sa a kozigazgatdsi

o
.
.
.
.

ugyek tekintet6ben.,
jogszabSlyban meghat6rozott nyilv6ntart6si kdtelezetts6g teljeslt6se.,
kozhatalmijogosltvdny gyakorl6sdnak keret6ben v6gzett feladat teljesit6se.,
Az 6rintett azonoslt6sa, az 6rintettel val6 kapcsolattart6s.,
az 6rintett sz{mflra hirlev6l kuld6se.,
az Adatkezel6t terhel6 kdtelezetts6gek teljesit6se, az Adatkezel6t megillet6 jogok
gyakorl6sa,,

.
.
.

elemz6sek, statisztik6k k6szit6se
az 6rintett jogainak v6delme.,
munkav6llal6i adatok kezel6se

6.4 Az adatok forr6sa

Az Adatkezel6 els6sorban az 6rintettek Sltal megadott szem6lyes adatokat kezeli, adatokat
m6s forrSsb6l nem ny0jt. Az Adatkezel6 mds forrdsb6l sz6rmaz6 szemllyes adatokat
kiz{rolag kozfeladatot ell5t6 kdzigazgatdsi szervt6l 6s kdzhiteles nyilv6ntartdsb6l 6r el,
ezeket az adatokat a kdzhatalmi jogositv6ny gyakorl6sdnak keret6ben v6gzett feladatai
v6grehajtdsa sordn haszn6lja fel.

7.)

Az Adatkezel6 Sltal v6gzett egyes adatkezel6sek

7/a.) weboldalon tort6n6 adatkezel6s, lP cimek gy1j6se

ioqsza

Az Info tv. 6s az Adatkezel6 jogos 6rdeke
Az adatkezel6s c6lia 6s id6tartama:
honlap l6togatdsa sordn
szolg6ltat6s
mrikdd6s6nek ellen6rz6se 6s vissza6l6sek megakad6lyoz6sa. Az adatkezel6s
id6tartama: 1 6v.
A kezelt adatok kore:
az Erintett lP cime
Adatkezel6s

7/b.)

H i rlev1l kti I d

:

A

a

6ssel kapcsol ato s adatkezel 6s

ioqsza

Adatkezel6s
: Az Info tv.,jogalapja az 6rintett szem6ly
o n k6 ntes hozzdj1rullsa
Az adatkezel6s c6lia 6s id6tartama: Az 6rintett t6j6koztat1sa. Az adatkezel6s az 6rintett
hozzdjArulits6 na k vi sszavo n6s g tdrt6n k.
A kezelt adatok kore:
n6v
i

i

k6szitette: dr. Sandl Judit iigyv6d
1147 Budapest Locsei u93lB
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e mail cim
Erintett 5ltal megadott egy6b szem6lyes adatok
7/c.) Az Adatkezel6h1z 1rkezd megkeres6sek kezel6se

ioqsza

: Az Info tv. Onkorm1nyzati tv. Jogalapja:
Adatkezel6s
6rintett hozzdj6rul1sa, szerz6d6sek teljesit6se, adatkezel6re vonatkoz6 jogi kdtelezetts6g
teljesit6se 6s koz6rdekU adatkezel6s vagy az adatkezel6re ruh6zott kdzhatalmi
jogosltv5ny gyakorl6sdnak keret6ben v6gzett feladat v6grehajt6sa.
Az adatkezel6s c6lia 6s id6tartama: Az llrintett beazonosltSsa, az 6rintettel val6
adatkezel6
kapcsolatfelv6tel,
6rintett jogai gyakorl6sdnak biztosit6sa,
jogszab6lyban meghat6rozott, illetve egy6b kotelezetts6geinek biztoslt6sa.
Az adatkezel6s id6tartama :
hozz1j1rul5son alapu16 adatkezel6s sor6n visszavon6sig
jogszabdlyban meghat6rozott kotelezetts6g teljesit6se eset6n a jogszabSlyban
meghat6rozott id6tartam
szez6d6s teljesit6s6hez
szerz6d6ses kotelezetts6g teljeslt6se eset6n
szUks6ges id6tartam
A kezeld adatok kore: a feladat ell6t6s6hoz szriks6ges adatok, 6s/vagy jogszab6ly 6ltal
meghat6rozott adatkor

az

az

.
o
.
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ioqsza

Adatkezel6s
: Az adott feladatot szab{lyozo jogi norma,
j
oga la p : az adatkezel6re vo na tkozo og i kdte lezetts6g te ljes [t6se,
Az adatkezel6s c6lia 6s id6tartama: A jogszab6lyi kotelezetts6g teljeslt6se. A vonatkoz6
jogszab6lyban meghat6rozott id6tartam.
A kezelt adatok kore: a vonatkoz6 jogszabdlyban meghatdrozott adatkor
j

8.)

Kdz6rdekti adatok megismer6s6nek

6ltal6nos

szab1lyai
A.t Altalenos rendelkez6sek
Az Adatkezel6nek, mint dllami, vagy helyi onkorm{nyzati feladatot, valamint jogszabSlyban
meghat6rozott egy6b kozfeladatot ell6t6 szervnek lehet6v6 kell tennie, hogy a kezel6s6ben
l6v6 koz6rdek[i adatot 6s koz6rdekb6l nyilv6nos adatot- az lnfo tv.-ben meghat6rozott
kiv6telekkel- erre i16nyu16 ig6ny alapj6n b6rki megismerhesse.

Az Adatkezelo a koz6rdekfi 6s kdz6rdekb6l nyilv6nos adatokat az Adatkezel6 honlapjdn,
,,kdz6rdekfi adatok" ful alatt teszi kozz6.

k6szitette: dr. Sandl Judit iigyv6d
lI47 Budapest L6csei u93lB
KASZ szhma;36068002
8.2 A kdz6rdekff adatok megismer6s6re ir5nyu16 ig6ny bejelent6se

A kdz6rdekri adat megismer6se ir6nt a jegyz6nek cimzetten bdrki - szem6lyesen sz6ban
vagy ir6sban- ig6nyt nyrijthat be. A koz6rdekfi adatok szolg6ltat6sdra kijelolt szem6ly a
k6relmet halad6ktalanul koteles megvizsg6lni 6s annak 15 napon belul eleget tenni. Haaz
adatig6nyl6s jelentos terjedelmU, illetve nagysz6m0 adatra vonatkozik, a hat6rid6 egy
alaklommal tov6bbi 15 nappal meghosszabbithat6. A hat6rid6 meghosszabbit6s6r6l az
ig6nyl6t tdj6koztatni kell.
Az adatig6nyl6snek kdzerthet6 formdban, 6s amennyiben az ardnytalan kolts6ggel nem j6r,
azig5nylo Sltal klvdnt form6ban kell eleget tenni. Ha a k6rt adatot kor6bban m6r elektronikus
form6ban nyilvdnossdgra hoztAk, az ig6ny teljesithet6 az adatot tartalmaz6 nyilvdnos forr6s
megjelol6s6vel is.
Ha a k6z6rdek0 adatot tartalmaz6 dokumentum az ig6nyl6 Sltaljogszabdly szerint meg nem
ismerhet6 adatot is tartalmaz, illetve mds szem6ly jogait a megismer6s s6rten6, az ig6ny
teljesft6se sor6n ezen adatot felismerhetetlenn6 kell tenni.

Az Adatkezelo a mdsolat k6szit6s66rt- az azzal kapcsolatban felmerrilt kolts6g m6rt6k6ig
terjed6en- koltsegt6rit6st dllapfthat meg, melynek 6sszeg6r6l az ig6nyl6t azig6ny teljesites6t
megel6z6en tdj6koztatni kell. Az ig6nylet6l egy6rtelmfi nyilatkozatot kell k6rni a tekintetben,
hogy a kolts6gek ismeret6ben fenntartja, vagy m6dosftja a k6relm6t.

Az ig6ny teljesft6s6nek megtagad6sdr6l, annak indokaival, valamint az lnfo tv-ben rogzltett
jogorvoslati lehet6s6gekr6l val6 t6j6koztat6ssal egyutt, 15 napon belul ir6sban 6rteslteni kell
az ig6nyl6t.
Az Adatkezelo az elutasltott k6relmekr6l 6s annak indok6r6l nyilvdntart6st vezet 6s az abban
Nemzeti Adatv6delmi 6s
foglaltakr6l minden 6v januSr 31. napjdig t6j6koztatja
nformdci6szabads6g Hat6sSgot.

a

I

8.3 Jogorvoslat kdz6rdek0 adatok teljesit6s6vel kapcsolatban

Az

a

k6z6rdekri adat megismer6s6re vonatkoz6 ig6ny elutasit6sa, vagy az
Adatkezel6 teljesit6sre nyitva dll6, illetve a meghosszabbitott hatdrid6 eredm6nytelen eltelte
eset6n, valamint- ha a kolts6gt6rit6st nem fizette meg- a m6solat k6szit6s66rt megdllapitott
igenylo

kolts6gt6rit6s osszeg6nek feluilvizsg6lata 6rdek6ben blr6sdghoz fordulhat.

Ha az Adatkezel6 az adatkdzl6st megtagadja, a megtagadds jogszerfis6get 6s indokait, a
m6solat k6szlt6s66rt meg6llapftott kolts6gt6rit6s osszeg6nek megalapozotts6g6t az
Adatkezel6nek kell bizonyitania.

e.)

Az adalkezel6ssel kapcsolatos jogok

kdszitette: dr. Sandl Judit iigyv6d
ll47 Budapest L6csei u93lB
KASZ szirma:36068002

Az 6rintett a megadott el6rhet6s6geken

keresztUl t6jekoztatdst k6rhet a116l, hogy az
Adatkezel6 milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezel6si c6l miatt, milyen forrdsb6l,
mennyi ideig kezeli, A k6relm6re halad6ktalanul, de legfeljebb 25 napon belul, a megadott
el6rhetos6gre tdjekoztat6st kell kulden i.
A hozzdf6r6shez val6 ioq
Az 6rintett jogosult arra, hogy k6relm6re szem6lyes adatait 6s azok kezel6s6vel kapcsolatos
inform6ci6kat az adatkezelo a rendelkez6s6re bocs6ssa.
A helvesbft6shez valo ioq
Az 6rintett a megadott el6rhetos6geken keresztUl k6rheti b6rmely adatdnak modosit6s6t.
A torl6shez val6 ioq

Az 6rintett a megadott el6rhet6s6geken keresztril kerheti adat6nak torl6set. K6relm6re ezt
halad6ktalanul, indokolatlan k6sedelem n6lkril meg kell tenni 6s a megadott el6rhetos6gre
tljekoztat1st kel I ku lden i.
Az Adatkezel6nek egyes esetekben jogi kotelezetts6ge 5ll fenn bizonyos adatok kezel6se
tekintet6ben, ez6rt az adatok torl6si k6relme nem teljesitheto kUlondsen a szem6lyes adatok
kezel6s6t el6iro, az Adatkezelore alkalmazand6 jogi kotelezetts6g teljesft6se, illetve
koz6rdekbol, vagy az Adatkezelore ruhdzott kdzhatalmi jogositv6ny gyakorl6sa keret6ben
v6gzett feladat v6grehajtdsa c6ljdb6l kezelt szem6lyes adatok tekintet6ben.

A korlStoz6shoz valo ioq

Az 6rintett a

megadott el6rhetos6geken kereszttil k6rheti adatdnak korliitozds6t. A
korlStozds addig tart, amfg a megjelolt indok szuks6gess6 teszi az adatok
zArol{sft Korldtoz6s az allbbi esetekben k6rheto:
. az Erintett vitatja a szem6lyes adatok pontoss6g6t, helyt6llos6g6t vagy
h i6 nyta lans 6gifi a fen n6 16 k6tseg tiszt{z{sina k id6ta rtam dig.,
. ha az adatok torl6s6nek lenne helye, de az Erintett ir6sbeli nyilatkozata, vagy az
adatkezelo rendelkez6s6re 6llo informdciok alapjdn megalapozottan felt6telezhetS,
hogy az adatok torl6se s6r1en6 az 6rintett jogos 6rdekeit, a torl6s mell6z6s6t
|

.

megalapozo jogos 6rdek fenn6ll6s6nak idotaftam6ig,,
ha az adalok torl6s6nek lenne helye, de az Adatkezelo vagy mds kozfeladatot ell6t6
szerv 6ltal vagy r6szv6tel6vel v6gzett, jogszabdlyban meghatdrozott vizs96latok vagy

eljdr5sok- igV kulonosen buntet6eljdrds- sorSn az adatok bizonyit6kkdnt va16
megorz6se szUks6ges, ezen vizsg5lat vagy eljd16s v6gleges, illetve joger6s
lez6rSsig.

A tiltakozdshoz va16 ioq
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Az 6rintett a megadott el6rhetos6geken keresztUl tiltakozhat az adatkezel6s ellen.
Atiltakozdst a k6relem beny0jt6sdt6l sz6mftott legrovidebb idon belUl, de legfeljebb 15
napon belul meg kell vizsgSlni, annak megalapozottsdga k6rd6sdben dont6st kell hozni 6s a
dontesr6l a megadott el6rhet6segre tdjekoztatdst kell kuldeni.
Az adathordozhat6sdqhoz val6 ioq

Az Erintett jogosult arra, hogy az Adatkezelo a szerzodls teljesft6s6n alapul6, illetve
hozzitjdrul6tson alapu16 adatkezel6si tev6kenys6gek vonatkoz6s6ban az automatiz{lt modon
kezelt szem6lyes adatait szAm{ra, vagy az 6ltala meghatdrozott mds adatkezelo r6sz6re

ftadja.

10.) Adatbiztonsdg
Az adatokat megfelelo int6zked6sekkel v6deni kell kLilonosen a jogosulatlan hozz6f6r6s,
megvdltoztatds, tovdbbit6s, nyilvdnossdgra hozatal, torl6s vagy megsemmisit6s, valamint a
az alkalmazott technika megv6ltozds6b6l
fakad6 hozz1'f1rhetetlenn6 v5l5s ellen.

v6letlen megsemmisril6s 6s s6rul6s, tov6bb6

A nyilvdntart6sokban elektronikusan kezelt adat6llomdnyok v6delme 6rdek6ben az
Adatkeze16 megfelelo technikai megolddssal biztositja, hogy a nyilvdntart6sokban t6rolt
adatok kozvetlenul ne legyenek osszekapcsolhat6k 6s az 6rintetthez rendelhet6k.
adatbiztons6g megtervez6sekor 6s alkalmaz5sakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori fejletts6g6re. Tobb lehets6ges adatkezel6si megold6s kozul azt kell v5lasztani,
amely a szem6lyes adatok magasabb szintri v6delm6t biztositja, kiv6ve, ha az ar6nytalan
ne h6zs6get je le ntene az adatkeze l6ne k.

Az

Az Adatkezel6 az 6ltala kezelt adatokat az irAnyad6 jogszabdlyoknak megfeleloen tartja
nyilv6n, biztositva, hogy az adatokat csak azok a munkav6llal6k 6s egy6b az Adatkezel6
drdekkordben eljdro szemdlyek ismerhess6k meg, akiknek erre munkakoruk, feladatuk
ellSt6sa 6rdek6ben szuks6guk van.

Az Adatkezelo az informatikai v6delemmel kapcsolatos feladatai kor6ben

gondoskodik

krllonosen:

o a jogosulatlan
o
.
.

t2

hozzdf6r6s elleni v6delmet biztosito int6zked6sekr6l, ezen be[il

szoftver 6s hardver eszkozok v6delm6r6l, illetve afizikai v6delemrol .,
Az adatSllom6nyok helyre6llit5s6nak lehet6s6g6t biztoslt6 int6zked6sekr6l, ezen
belr.il a rendszeres biztons6gi ment6s6r6l 6s a mSsolatok elkul6nitett, biztons6gos
kezel6s616l.,
az adatSllom6nyok vlrusok ellenei v6delm6r6l.,
az adat6llom6nyok, illetve az azokat hordoz6 eszkozok fizikai v6delmer6l.

k6szitette: dr. Sandl Judit iigyv6d
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KASZ szdma:36068002

11

.) Adatv6delmi incidens

Az adatv6delmi incidens a biztonsdg olyan s6rlil6se, amely a tov5bbitott, t6rolt vagy mds
m6don kezelt szem6lyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsemmisft6s6t, elveszt6s6t,
megv6ltoztat6s6t, jogosulatlan kozl6s6t vagy az azokhoz'val6 jogosulatlan hozz6f6r6st
eredm6nyezi.

Az adatv6delmi incidens megfelel6 6s kell6 idejU intezkedes hi6ny6ban fizikai, vagyoni vagy
nem vagyoni k6rokat okozhat a term6szetes szem6lyeknek, tobbek kozott a szem6lyes
adataik fel2letti rendelkez6s elveszt6s6t vagy a jogaik korl6toz6s6t, a h6trdnyos
megkrilonboztet6st, a szem6lyazonoss6g-lopSst vagy a szemllyazonossdggal val6
vissza6l6st.

Az adatv6delmi incidenst indokolatlan k6sedelem n6lkUl, legk6s6bb 72 6r6n beliil

az

Adatkezel6 koteles bejelenteni az illet6kes felugyeleti hat6s5gn5l, kiv6ve, ha az
elsz6moltathat6sdg elv6vel osszhangban bizonyftani lehet, hogy az adatv6delmi incidens
val6szlnr.ileg nem jflr kock1zattal a term6szetes szem6lyek jogaira 6s szabadsAgaira n6zve.

Az 6rintett szem6lyt k6sedelem n6lkril t6j6koztatni kell, ha az adatv6delmi incidens
val6szlnfislthet6en magas kock6zattal jir a term6szetes szem6ly jogaira 6s szabads6g6ra
n6zve, annak 6rdek6ben, hogy megtehesse a szttks6ges 6vint6zked6seket.

12.) Ugyviteli es nyilvdntart6s celu adatkezel6s
Az Adatkezel6 a tev6kenys6g6heztartoz6 esetekben, illetve ugyviteli 6s nyilvSntart6si c6lb6l
szem6lyes adatokat is kezelhet.

Az adatkezel6s alapjAul az erintett szem6ly megfelel6 tdjekoztatitsSn alapul6 onk6ntes 6s
hat5rozott hozzdjlrulAs szolg6l. A r6szletes t6j6koztat6s - amely kiterjed az adatkezel6s
c6lj1ra, jogalapjdra 6s id6tartam6ra valamint az 6rintett szem6ly jogaira - ut6n az 6rintettet
figyelmeztetni kell az adatkezel6s onk6ntes jelleg6re. Az adatkezel6shez val6 hozz{j{rul{st
irdsban rogzlteni kell.
Az Ugyviteli 6s nyilvdntartdsi celbol t6ft6n6 adatkezel6s az al6bbi c6lokat szolgSlja:

- az Adatkezel6 tagjainak 6s munkav6llal6inak adatkezel6se,
kotelezetts6gen ala pu

- az

|

amely jogszab6lyi

;

Adatkezel6vel megbizdsi jogviszonyban

ell6 szem6lyek adatkezel6se

kapcsolattart6si, elsz6mol5si 6s nyilvdntart6si c6lb6l;

- az Adatkezel6vel tizleti kapcsolatban all6 mds szervezetek, int6zm6nyek

6s
v6llalkoz5sok kapcsolattart6i adatai, amelyek term6szetes szem6lyek el6rhet6segi 6s

azonosit6si adatai is lehetnek:

l3
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A fentiek szerinti adatkezel6s egyr6szr6l jogszabSlyi k6telezetts6gen alapul, m6sr6szr6l
pedig az 6rintett szem6ly kifejezetten hozzdj{rult adatai kezel6s6hez (p6lddul
m u nkaszerz6d6s

c6lj5b6l vagy weboldalon partnerk6nt reg isztr6lt, stb. )

Az Adatkezelohlz irSsos form6ban eljuttatott - szem6lyes adatokat is tarlalmazo

-

dokumentumok (p6ld6ul on6letrajz, 6ll6skeres6si jelentkez6s, egy6b beadvdny, stb.)

eset6ben az 6rintett szem6ly hozzdj6rul1sdt v6lelmezni kell. Az rigy lezflrulta utdn - tov6bbi
felhaszn6ldsra vonatkoz6 hozzi4Arul6s hi6nydban - az iratokat meg kell semmisfteni.

13.) Adattovdbbitds
Az Adatkezelo szem6lyes adatot csak akkor tovdbbit harmadik szem6ly r6sz6re, ha
ahhoz az 6rintett egy6rtelmUen- a tovdbbitott adatkor 6s az adattov6bbit6s clmzettje
ismeret6ben- hozzdjflrult, vagy az adattov{bbit6sra t6rv6ny felhatalmaz6st ad.

Adatkezel6 jogosult 6s kdteles minden olyan rendelkez6s6re 6116 6s 6ltala
szabAlyszertien tdrolt szem6lyes adatot az illet6kes hat6s6gnak tovdbbitani, amely
szem6lyes adat tov5bblt6s6ra jogszab6ly vagy jogerSs hat6sdgi kdtelez6s kotelezi.
Az Adatkezel6 az adattovdrbbit6sokat minden esetben dokument6lja 6s az

Az

adattov6bbltSsokr6l nyilvdntart6st vezet.

14.) Technikai adatok 6s cookie kezel6se
Az Adatkezel6 rendszere automatikusan rdgziti az 6rintett sz6mlt6gep6nek lP cfm6t, a
l6togatds kezdo id6pontj6t, illetve egyes esetekben- a sz6m[t6g6p be6llit6sdt6l fUgg6ena bong6sz6 6s oper6ci6s rendszer tipusdt. Pz igy rogzitett adatok egy6b szem6lyes
adattal nem kapcsolhat6k 6ssze. Az adatok kezel6se kizflr6lag statisztikai c6lokat
szolg6l.

A cooki-k lehet6v6 teszik a weboldal sz{m1ra, hogy felismerje a kor6bbi l6togat6kat. A
cooki-k az adatkezel6t, mint a weboldal ttzemeltetdj6t segitik a weboldal
optimaliz6l6s6ban, abban, hogy a weboldal szolgdltat6sait az 6rintettek szokdsdnak
megfelel6en alakitsa. A cooki-k alkalmasak tov6bb6 arra, hogy:

O

a

megjegyezzlk a be6llit6sokat, lgy nem kell azokat az 6rintettnek Ujra rogzitenie
ha egy (j oldalra 16p.,
eml6keznek a korSbban bevitt adatokra ez6rtazokat nem kell 0jra beg6pelni.,
elemzik a web oldal haszn6lat6t annak 6rdek6ben, hogy az igy nyert inform6ci6k
felhaszn6l6s6val v6grehajtott fejleszt6sek eredm6nyek6nt az a lehet6 legnagyobb
m6r16kben az 6rintett elv6r6sai szerint mtlkddjon, az 6rintett konnyen megtal6lja a
keresett informdci6kat.
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15.) Adatfeldolgozds
Az Adatkezelo a tev6kenys6ge ell5t6shoz jogosult adatfeldolgoz6t ig6nybe venni, Az
adatfeldolgoz6 6n6ll6 ddnt6st nem hoz, kiz1rolag az adatkezel6vel megkotott szerz6d6s
6s az adatkezelS utasitdsai szerint jogosult 6s koteles eljdrni.

Adatkezel6 amennyiben ig6nybe vesz adatfeldolgoz6t, Ogy azt jelen t5j6koztat6ban
nevesiti.
1

6.) Kozteruleti t6rfigyel6 kamerarendszer

alkalm azesa

Az elektronikus megfigyel6rendszer 0tj6n rogzitett 6s kezelt felv6telek szem6lyes adatnak
min6sUlnek, mely szem6lyes adatok kezel6se vonatkoz6sdban nincs szriks6g az 6rintettek
kifejezett ir6sbeli hozzdjdrulfusfura, azonban az 6rintetteket az Adatkezelo Onkormdnyzat a
jelen T6jekoztat6 L sz. mell6klete szerinti tdjekoztato kihelyez6s6vel t{jekoztatja az
elektronikus megfigyel6rendszer alkalmaz{sfval egyUtt j6ro adatkezel6s l6nyeges
korUlm6nyei16l.

A jelen pont szerinti szabdlyok alkalmaz6sa sor6n az al{bbi fogalmakon a kovetkez6ket kell
6rteni:

.

kozteruleti t6rfiqvel6 kamera rendszen azon eszkozok 6s megold6sok, melyek
kamer6k kihelyez6s6vel 6s Uzemeltet6s6vel lehet6v6 teszik a koztertilet t5volb6l
tdrten6 megfigyel6s6t, a kamerdkkal k6pfelv6tel k6sz[t6s6t, a felv6telek t6rol6sdt,
va lam int az adatok tovdbbitdsdt.

.@:azonkorm5nyzatk6pvise|6testti|ete6|ta|azAdatkeze|6

.

0nkorm6nyzat bels6 szervezeti egys6gek6nt l6trehozott szerv
kozterulet: az dnkorm1nyzat illet6kess6gi terUlet6n l6v6 olyan terUlet, amely az
ingatlan-nyilv6ntartdsban kozteru letk6nt szerepel.

A kozterrileti t6rfigye16 kamera-rendszer az alSbbi r6szekbSl dll:
a.) a kozterriletre kihelyezett kamer6k: D6ka, D6zsa Gy. u. 221A, D6zsa Gy. u. 105. 6s
D6zsa Gy. u. 131.

b.) kdzponti megfigyel6, illetve rlgzitS helyisegb6l a sztiks6ges eszkozokkel: 8594 Ddka,
D6zsa Gy. u.95.
A kamer6kat j6l l6thato helyre kell kihelyezni.

A kihelyezett kamer6k uzemeltet6s6nek t6nyerol minden megfigyelt helyen a jelen
TAjekoztat6 Lsz mell6klete szerinti t6j6koztat6t kell kihelyezni.

A rendszer uzemeltet6s6nek c6lia:
a.) 6lta16nos kozbiztons6g novel6se
b.) koztertilet Slta16nos rendje megtart6s6nak el6segit6se,

c.) bUnmegel6z6s
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A t6rfigyel6 kamerarendszer kepeinek rogz[t6se folyamatosan, a nap 24 or{j{ban t6rt6nik.

Az adatkezel6s iooalapia
A kamera 6ltal rogzitett felvetelek az alflbbi esetekben haszn6lhat6k fel:
a.) elkdvetett b[incselekm6ny miatt indult elj6r6sban

b.) elkovetett szab6lys6rt6s miatt indult elj6r6sban.,
c.) kdzigazgat6si hat6sdgi elj6rdsban.,
d.) a felv6telen szerepld, szem6ly 6ltal, jogainak gyakorlSsa 6rdek6ben inditott elj6r6s
sordn.

Az adatkezel6s id6tartama :
A felv6tel, mint szem6lyes adat csak a c6l megval6sul6sShoz sztiks6ges ideig kezelhet6.
o rendkfvrili esem6nyeket nem tartalmaz6 felv6telek adatkezel6si id6tartamai ezen
adatok a rogzlt6st kdvet6 8 napiq kezelhetSk, utSna tordlni kell
. a rendkivuli esem6nyeket tartalmaz6 felv6telek adatkezel6si id6tartama: nem
haladhatja meg a 30 napot.

Az, akinek jog6t, vagy jogos 6rdek6t a felv6tellel rogzitett esem6ny, cselekm6ny vagy
int6zked6s s6rti, k6rheti, hogy a felv6telt a feli.rgyelet annak tov6bbit6sdig, de legk6sobb a
k6relem beny0jtds6t k6vet6 30 napig ne torolje. llyen k6relmet csak az alflbbi esetekben
lehet beny0jtani:

(i)

elkovetett brincselekm6ny vagy szab6lys6rt6s miatt indult eljdr6sok
(ii) elkovetett jogs6rt6s miatt indult kozigazgat6si hat6s6gi elj6r6sban
(iii)

a

felv6telen szerepl6 szem6ly 5ltal, jogainak gyakorl6sa 6rdek6ben inditott
eljdr5sban.

A kozterrileten k6szttlt felv6tel:
a) a terrorcselekm6nyek vagy mds bfincselekm6nyek megel6z6se, felderitese 6s
megsza klt6sa c6lj5b6l,
elh6rit6si, inform5ci6szez6si, tov6bbS
nemzetbiztons6gi v6delmi
nemzetbiztonsdgi, iparbiztonsSgi, bels6 biztonsdgi 6s bUnmegel6z6si ellen6z6si
feladatok ell6t6sa c6lj6b6l,
c) a katasztr6fav6delmi, t0zv6delmi hat6sdgifeladatok ell6t6sa c6ljdb6l, illetve
d) kdrdzott szem6ly vagy t6rgy azonosit6sa 6rdek6ben
is felhaszn6lhat6.

b) a

6s

Az flnkorm1nyzat koteles biztositani a mag6nszem6ly r6sz6re, hogy a felv6telen szerepl6
szem6ly jellemz6en a felv6tel k6szlt6set6l sz6mftott 8 napon belul megtekinthesse a r6la
k6szrilt felv6telt.

Az Adatkezelo ( k6zterUlet felUgyelet) k6teles 6rteslteni a rend6rs6get a kdzterUleti terfigyel6
rendszer keret6n beltil kihelyezett:
(i) t6rfigye16 kamerdkr6l,

t6
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A

(ii) a kamer6k 6ltal megfigyelt terriletr6l.
rendkivrili esem6nyt tartalmazo felv6telek eset6n a felvetel rogzit6s6t6l sz6mltott k6t

munkanapon bekil a kozterulet felugyelet k6teles:
a feladatkdr6be tartozo elj6r6st megindltani.,

.
o

a m5s szerv vagy hat6sdg ( pl rend6rs6g) hatdsk6r6be tartoz6 elj6rSsok eset6n az
elj6rds meginditdsdt kezdem6nyezni.

Az adatkezel6s korl6tai

A kozterrileti

:

t6rfigyel6 kamera Sltal rdgzitett felv6teleket, mint szem6lyes adatokat

k6pfelv6tel lel 6ri ntett kozterlileten

:

. az elkovetett bUncselekm6ny miatt indult eljdrdsban.,
o elkdvetett szab6lys6rt6s miatt indult eljSrdsban.,
o a kdzterUlet felUgyelet 6ltal v6gzett felUgyel6i int6zked6s

jogszertis6g6nek

kozigazgat6si hat6sd g i elj6 rds ban, tov6bb6
a felv6telen szerepl6 szem6ly 6ltal, jogainak gyakorlSsa 6rdek6ben indltott elj6r6sban
haszn6lhat6 fel.
meg6

.

|

la p

it6s6ra r6nyu
i
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Az Adatkezel6 bizonyit6si eszkozk6nt:

.
.

brintet6 vagy szab6lys6rt6si elj6r6sra jogosult szerv k6r6s6re, illetve
kozigazgat6si hat6s6gi elj6r6sban az elj{ro hat6s6g megkeres6s6re

tovdbbftja a rogzitett felv6telt, ha az elj5r6 szerv, illetve hat6s6g megkeres6se megfelel6.
A megkeres6s akkor megfelel6, ha aztartalmazza:

.
.
o

az elj6r5s t6rgydt.,
az eljSrds rigyiratsz6m6t.,

a rogzitett felv6tellel bizonyitand6 t6nyt.
A megkeres6st meg kell tagadni, ha
o a megkeres6s tartalmilag nem megfelelS.,
. ha a felv6tel a megkeres6sben meghat6rozott t6ny bizonyit6s6ra alkalmatlan.
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E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
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k6szitette: dr. Sandl Judit tigyv6d
1147 Budapest L6csei u93lB
KASZ sz6ma:36068002
URL https://naih.hu
koordinSt6k . E 47'3A'56": K 1 8'59'57"

Az drintett a jogainak megs6rt6se eset6n az adatAtveva az adatkezel6 ellen birosAghoz
fordulhat. A bfr6sdg az rigyben soron kfvulj6r el. A pert az 6rintett - v6lasztdsa szerint - a
lakohelye vagy tart6zkoddsi helye szerint illet6kes torv6nysz6k el6tt is megindithatja

18.) Az adatkezel6s alapjdul szolgdlo jogszabalyok

-

-

AZ EUROPAT PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
5prilis 27.) a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben
tort6n6 v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad 6raml6sdr6l, valamint a 95l46lEK
rendelet hat6lyon kivUl helyez6s616l (5ltalSnos adatv6delmi rendelet).
2011. 6vi CXll. torv6ny azinform6ci6s onrendelkez6sijogr6l 6s az
nform6ci6szabads6916l.

i

-

Mel
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2011. 6vi CD(XXIX.

tv torveny Magyarorsz{g

onkormSnyzatair6l.

2013. 6viV. torv6ny Polg6ri Torv6nykonyv
2011. 6vi CXCVI. tv a nemzeti vagyonr6l
2011 . 6vi CXCV torv6ny

az {llamhdztartdsr6l

30512005( Xll.25.) Korm.rendelet a kdz6rdekui adatok elektronikus kozz6t6tel6re, a
egys6ges kozadatkeres6 rendszerre, valamint a kozpontijegyz6kadattartalm6ra, az
adatintegr6ci6ra vonatkoz6 r6szletes szabSlyokr6l,

1999. 6vi LXlll. tv a kozterrilet felUgyeletr6l.
NAIH eln6k6nek az onkorm6nyzatterUlet6n kiepiteni kiv6nt t6rfigyel6 rendszer
t6rgykor6ben kiadott NAIH 41 25-212012N. sz 6ll6sfoglal6sa

leklet:

1

.

sz mel l6klet: tdj6koztat6s-t6rfigyel6 kamera

D6ka Kdzs6g
unkofinanvzata

Adatv6delmi 6s adatkezel6si

Tfj6koztat6
1. sz. mell6klet

T Af,frKozrATAs

xozrnnUlnTr rf nrrcvnr-6

x,q.MnRARENDSZBR ALKALMAZASAR6L

EzttontSjlkoztatjuk Onciket, hogy a D6ka Kozs6g Onkorm6nyzali (8592 D6ka, D6zsa Gyorgy fica 2) tov6bbiakban: Adatkezel6- a k<iztertilet feli.igyeletrol sz6l6 1999.6vi LXIIL tv 7.$ (3-4)bekezddse alapj6n
jogosult kcjzteriileten kamer6t mrikodtetni.

A kdzteri.ileti t6rfigyel6 kamera rendszer kcizponti megfigyel6 6s rdgzito, illetve adatkezelo helyis6ge a 8594
D6ka, D6zsa Gy. u.- 95. sz alatti PolgSrmesteri Hivatal 6piilete.

TdjlkoztatjrtkOnoket, hogy a k6p, - 6s hangfelv6tel rcigzitds, felhasznSlSs es megorz6s szabillyaira a kozteriilet
feli.igyeletrol sz6l6 1999. 6vi LKII. tv rendelkezlsi, valamint az inform6ci6s onrendelkez6si jogr6l 6s
inform6ci6szabadshgr6l sz6I6 2011. 6vi CXIL tv (Info tv.) rendelkezlsi az ir6nyad6ak.

Az Adatkezelo elsosorban

a.) az Sltaldnos kdzbiztons6g ndvel6se
b.) kozteriilet 6ltal6nos rendje meglarthsfinak
c.) brinmegelozds

el6segitdse,

Az elektronikus megfigyelorendszer mrikodtet6sdhez az 1999. 6vi
LXIII. tv alapjSn figyelem felhiv6 jelz6s alkalmazhsa mellett, a jelen t6j5kona+rc ismeret6ben, mint rhutal6
magatartdssal tortdnik a hozzhjfiruIils.
c61j6b61 alkalmazza a megfigyelo rendszert.

A kezelt adatok kore:

a megfigyelt teriiletre bel6p6 szemdlyek k6p 6s hangfelvdteleken l6tsz6d6 arck6pm5sa,

hangja 6s egy6b szem6lyes adata| A kamera a h6t minden napj6n 24 6rdbaniizemel.

Az adatkezel6s id6tartama :
A felv6tel, mint szemdlyes adat csak a c6l megval6sul6s6hoz sziiks6ges ideig kezelhet6.
o rendkiviili esem6nyeket nem tartalmazo felv6telek adatkezeldsi idotartama: ezen adatok a rcgzitdst
krjvet6 8 napig kezelhetok, ut6na tdrdlni kell

o

a rendkivi.ili esem6nyeket tartalmaz6 felv6telek adatkezeldsi idotartama: nem haladhatja meg

a]9

napot.

Az, akinek j oght,vagy jogos 6rdek6t a felv6tellel rogzitett esem6ny, cselekm6ny vagy intdzked6s s6rti, k6rheti,
hogy a felvdtelt a feliigyelet annak tov6bbitr[s6ig, de legk6sobb a kdrelem benyrijt6s6t kdveto 30 napig ne
tor6lje. Ilyen k6relmet csak az aI6bbi esetekben lehet benyijtani:

(i)
(iD
(iii)

elkrjvetett brincselekm6ny vagy szabillys5rtds miatt indult elj6r6sok
elk6vetett jogs6rt6s miatt indult kozigazgalilsi hat6s6gi elj6r6sban
a felv6telen szereplo szem6ly 5ltal, jogainak gyakorlSsa drdekdben inditott elj6r6sban

A kozteriileten k6sziilt felv6tel:
a) a terrorcselekm6nyek vagy m6s brincselekm6nyek megelozdse, felderit6se 6s megszakitasa cdlj6b6l,

rt2
Erv6nves: 2019.09.

Yerzi6 sz6m:01

D6ka Kozs6g
Onkorm6nvzata

Adatv6delmi 6s adatkezel6si

Tij6koztat6
1. sz. mel16klet

b) a nemzetbiztonsfgi v6delmi 6s elh6ritSsi, inform6ci6szerzlsi, tov6bb6 nemzetbiztons6gi, iparbiztonsdgi,
bels6 biztons6gi ds brinmegeloz6si ellenorzdsi feladatok ellfithsa c6lj6Q6l,
c) a katasztr6fav6de lm i, tiizv6delm i hat6 s6gi fe ladatok e I l6t6sa c6lj 6b 61, i lletve
d) kdrcizdtt szem6ly vagy tirgy azonosit6sa 6rdek6ben

is felhaszn5lhat6.
Tdjflkoztatjuft, hogy szemdlyes adatair6l b6rmikor tdj5koztatflst k6rhet az Adatkezel6t6l. K6rheti|ov6bb6 az
Info tv. vonatkoz6 rendelkez6sei szerint szem6lves adatainak helvesbit6s6t. illetve zinolSsSt 6s tiltakozhat
szem6lyes adalai kezel6se ellen.
Jogsdrt6s eset6n az alilbbi jogdrv6nyesit6si lehet6s6gek

illetik meg:

Nemzeti Adatv6delmi 6s InformSci6szabads6g Hat6s6g
Postacim: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cim: 1125 Budapest, Szil6gyi Erzs6bet fasor 22lc
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail : ugyfelszolgalat@naih.hu
LIRL https://naih.hu
koordin6t6k : E 47"30' 56"; K 1 8o59'57"
Fentiek kiviil a jogainak megs6rt6se eset6n bir6s6ghoz fordulhat. A bir6s6g az iigyben soron kiviil jSr el. A
pert az 6rintett - villaszthsa szerint - a 1ak6he1ye vagy tart6zkod6si helye szerint illetdkes tdrvdnyszdk el6tt is

megindithatja.
KamerSval megfigyelt teriiletek:

DAKA

o
o
o

D6zsa Gy.u.22lA
D6zsa Gy. u. 105.
D6zsa Gy. u. 131.
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