Elektronikus adatkezelés:
Elektronikus iratkezelés, iktatás (ASP szakrendszer)
Az adatkezelés célja: iktatás, iratkezelés (ASP szakrendszer)
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettségének
Vonatkozó jogszabály(ok): 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Adatkezelés módja: küldemények átvétele, érkeztetés, előzményezés, iktatás, kiadmányozás, expediálás,
postázás, irattárazás, selejtezés, levéltárba adás, belső iratküldések, archiválás, vezetői információk, éves
hatósági statisztikai jelentés során keletkezett személyes adatok kezelése.
A kezelendő adatok és a megőrzési idő függ a kapcsolódó ügyek típusától.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz
eleget.
Adatfeldolgozók: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Elektronikus ügyintézés
Az adatkezelés célja: Ügyfél kérelmére indított ügy elintézéséhez szükséges adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettségének teljesítése
Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások Adatkezelés módja: Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az
Önkormányzati Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír hitelesített
üzenetküldő alkalmazás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, a szakrendszeri
alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére. A Portál egyéb
szolgáltatásai, az ügyindítás, elektronikus űrlap beküldése, ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés a Központi
Azonosítási Ügynök által biztosított azonosítási szolgáltatás alkalmazásához, azonosításhoz kötöttek. Az
azonosítás érdekében a Portál a KAÜ szolgáltatás oldalára irányítja át az ügyfelet, az általános szerződési
feltételek a Portálon elérhetőek.
általános szabályairól, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: E- ügyintézésre nem kerül sor
Adatok forrása: ASP rendszert igénybe vevő önkormányzat természetes személy és jogi személy ügyfelei
Adatfeldolgozók: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)
Hatósági eljárások során történő adatkezelés
1) közérdek, közhatalmi jogosítvány gyakorlás, jogi kötelezettség
Az adatkezelés jogalapja: közérdek, közhatalmi jogosítvány gyakorlás, jogi kötelezettség
Az adatkezelés célja: Közigazgatási hatósági ügyben és a hatósági ellenőrzés során a törvény rendelkezései
alkalmazásához kapcsolódó adatkezelés
Vonatkozó jogszabály(ok): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Adatkezelés módja: A Hivatal közérdekből , a közhatalom gyakorlása érdekében vagy jogi kötelezettségből
a hatósági eljárásokhoz szükséges adatkezelése (pl. természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek
személyes adatainak kezelése). Az adatkezelés részleteit, a kezelt adatok körét, az adatkezelési célokat,
időtartamát, címzetteket részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója
tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása vagy jogi kötelezettség
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi
tájékoztató tartalmazza
2) ügyfél kérelme/hozzájárulása alapján
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Adatkezelés módja: A Hivatal az ügyfél kérelme alapján, a hatósági eljárásokhoz szükséges adatkezelés (pl.
természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek személyes adatainak kezelése). Az adatkezelés részleteit, a
kezelt adatok körét, az adatkezelési célokat, időtartamát, címzetteket részletesen az Adatkezelő
szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi
tájékoztató tartalmazza.
Adatfeldolgozók: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Hirdetmények elektronikus úton történő kézbesítése
Az adatkezelés célja: Hirdetmények elektronikus úton történő közzététele
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettségének teljesítése
Vonatkozó jogszabály(ok): 2017. évi CLI. Törvény az adóigazgatási rendtartásról 77/A.§-a Hirdetményi
közlés, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 5/2017. (IV. 20.) IM rendelet a
büntetőeljárásban alkalmazható hirdetmény útján történő kézbesítés szabályairól 1995. évi LXVI. törvény a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2012. (XII. 28.) számú az
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes
irattári terv, Általános rész)
Adatkezelés módja: adóvégrehajtás, adótartozás, bírósági eljárás és más közigazgatási szerv megkeresése
során kezelt személyes adatok elektronikus kézbesítéshez
A hirdetmény időtartama a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 52.§-a alapján
kerül megállapításra. Megőrzési ideje a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet alapján két év. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett
ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja,
és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz
eleget.
Adatok forrása: Eljáró hatóság
Adatfeldolgozók:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)
Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelése
Az adatkezelés célja: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelése
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról, 28. §., 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM
rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatkezelés módja: A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésének célja az adatok megismerése
iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése az igény teljesítéséhez, az egy éven belül
ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés
megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben elutasított
adatigénylésekre vonatkozó, Infotv. 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából, az igény
teljesítéséhez, az igénynek a meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény
teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges mértékben és ideig. A közérdekű adatok
az érintett beleegyezése nélkül megismertethetőek. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az
iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Közérdekű adat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
a Hivatal vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
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összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől,
így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
Közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatigénylés nem lehetséges
Adatok forrása: Adatigénylő természetes személy
Adatfeldolgozók: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Panasz és a közérdekű bejelentés
Az adatkezelés célja: Panasz és a közérdekű bejelentés kezelése
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 1.§ (1),
16. §., 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes
irattári terv) 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről
Adatkezelés módja: Panaszok és a közérdekű bejelentések kezelése, rögzítés, elbírálást megalapozó
vizsgálat, elbírálás, a szükséges intézkedések megtétele céljából. A panaszokról és a közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján a panaszost vagy a közérdekű
bejelentőt - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés
megtétele miatt.”
A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a
panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező
szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához
a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő
személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Szóban vagy személyesen
tett bejelentés esetén bejelentő kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, írásban tett bejelentés
esetén a bejelentő zárt adatkezelési igényét vélelmezni kell. Zárt adatkezelés esetén iratbetekintési jog a
bejelentő személyes adatainak felismerhetetlenné tétele mellett engedélyezhető. A bejelentő a bejelentésébe
és a részére küldött tájékoztatásokba tekinthet be. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott
iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem kötelező adatszolgáltatás
Adatok forrása: Panaszos, bejelentő
Címzettek: Panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel
rendelkező szerv (2013. évi CLXV. törvény 1. § (5), 3. § (3))
Adatfeldolgozók: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, jogviszonyban álló személyek
adatkezelése
Az adatkezelés célja: Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, jogviszonyban álló
személyek adatkezelése
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy a megelőző lépések megtételéhez szükséges adatok
kezelése
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Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről, 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM
rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)
Adatkezelés módja: Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, adatkezelővel
jogviszonyban álló személyek személyes adatainak kezelése (beszerzési eljárás előkészítésével,
lefolytatásával kapcsolatban keletkezett dokumentumok, részvételi jelentkezés, árajánlat, alkalmasságra
vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásának dokumentumai, szerződés, pályázati dokumentáció, projekt
menedzsment, pályázati elszámolás, támogatási források igénybevételéhez, felhasználásához kapcsolódó
adminisztratív kötelezettségek teljesítése, a támogatás felhasználásának dokumentálása, dokumentáció
ellenőrzések során való bemutatása, projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás).
A Hivatal az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó
jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek
hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
Megőrzési idő: A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
programjaihoz benyújtott támogatási kérelmeihez köthető személyes adatok megőrzési ideje 2027.12.31.,
vagy ha a szerződés ennél későbbi időpontban szűnik meg, akkor a szerződés megszűnésének dátuma. Az
eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot - ha jogszabály hosszabb
iratmegőrzési időt nem ír elő - a beszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes
iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni.
Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának megtámadására nyitva álló határidő elteltéig, közigazgatási per esetén a közigazgatási per
jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. A 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) b) pontja
szerinti beszerzés során az ajánlatkérő jogosult a bűnügyi személyes adatok kezelésére.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Beszerzési eljárás részvétele nem lehetséges
Adatok forrása: Pályázat érintettjei vagy szerződéses partnerei
Címzettek: Az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók (pályázatírók, tanácsadók, projektmenedzserek),
Támogatáskezelő szerv
Adatfeldolgozók: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)
Ügyfél/látogatói belépések nyilvántartása
Az adatkezelés célja: Ügyfél / látogatói belépések nyilvántartása
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról, 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a
biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe
sorolásra vonatkozó követelményekről
Adatkezelés módja: Állami és önkormányzati szervek esetén az elektronikus információs rendszereknek
helyt adó létesítményekbe, helyiségekbe történt ügyfél / látogatói belépésekről szóló információk
megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése, a belépő személyek adatainak kezelése, biztonsági esemény
esetén a látogatói belépésekről szóló információk átvizsgálása, jogsértések felderítésének elősegítése.
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Adatkezeléshez fűződő harmadik személy, társadalom érdeke: Az állami és önkormányzati szervek esetén a
nemzet érdekében kiemelten fontos, törvényi és társadalmi elvárás is a nemzeti vagyon részét képező nemzeti
elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs
rendszerek és rendszerelemek biztonsága. Adatkezelőnek kell ellenőrzi egyes elektronikus információs
rendszerek esetén a rendszereknek helyt adó létesítményekbe történt fizikai hozzáféréseket annak érdekében,
hogy észlelje a fizikai biztonsági eseményt és reagáljon arra, át kell vizsgálnia a fizikai hozzáférésekről
készült naplókat, ha a rendelkezésre álló információk jogosulatlan fizikai hozzáférésre utalnak. Az
ügyfél/látogatói belépések nyilvántartásának megőrzési idejét - vonatkozó jogszabály hiányában Adatkezelő egyedileg határozta meg.
Érintettek: Belépő ügyfél, látogató
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az elektronikus információs rendszereknek
helyt adó létesítményekbe, helyiségekbe a belépés nem történhet meg, ügyintézésre egyéb módon
(elektronikus úton vagy telefonon) kerülhet sor
Adatok forrása: Belépő ügyfél, látogató
Az adatok kezelésének időtartama: 31 nap; Belépő aláírása (Adatkezelő döntése esetén): 1 hónap
Biztonsági kamerás megfigyelés
Az adatkezelés célja: Közhatalmi szervek biztonsági kamerás megfigyelése
Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
Vonatkozó jogszabály(ok): 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól, állami és önkormányzati szervek esetén: 2013. évi L. törvény az
állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról, 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az
állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben
meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá
a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
Adatkezelés folyamata: A kamera hatáskörzetében a megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó
személyekről készülő képfelvétel rögzítése elsősorban az élet- és vagyonbiztonság, fizikai, szellemi vagyon,
az üzleti titok védelme, a területére engedély nélkül belépők azonosítása, a jogsértések, szabálysértések,
bűncselekmények észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása
céljából, jogos érdek alapján közhatalmi feladatok ellátása miatt. Amennyiben a kamerarendszer által
rögzített adatok felhasználásra kerülnek, akkor személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, mint
az érintettre vonatkozó következtetés. A rögzített felvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől
számított 15 nap elteltével megsemmisíti, illetve törli az Adatkezelő. Felhasználásnak az minősül, ha a
rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként
felhasználják. A kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi
épség és fizikai, szellemi vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása
érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
Átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek, a felvételen
szereplő személyek neve. Az adatkezelés részleteit, az egyes kamerák elhelyezését, látószögét külön
szabályzat/tájékoztató tartalmazza.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Közérdekből vagy közhatalom gyakorlásához
szükséges adatkezelés
Érintettek: Kamerarendszerrel védett területre belépők
Adatok forrása: Érintettek
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: A megfigyelt területre belépők képmása, videofelvétel: 15 nap
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Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértés miatt eljáró hatóság, szabálysértés miatt
előkészítő eljárást folytató szerv (bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá
megkeresés vagy adatkérés alapján).
ADATTOVÁBBÍTÁS
A KIRA rendszerben, az ASP gazdálkodási és iratkezelési rendszerben kezelt adatokat Adatkezelő a Magyar
Államkincstárhoz, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/B. §-a alapján továbbítja. e feladatának
ellátásával összefüggésben kezeli.
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba
adattovábbítás
A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére –
jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek
kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől nem kerülnek továbbításra.
ADATBIZTONSÁG
A Web oldal személyes adatai elektronikus formában a székhelyén és telephelyein található szervereken,
papíralapon pedig irattári rendszereiben tárolja, megfelelő informatikai biztonsági, technikai és szervezési
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a
jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
Működése során a Hivatal teljesíti a közfeladatot ellátó szervekre vonatkozó informatikai biztonságról szóló
mindenkori hatályos jogszabályi követelményeket (jelenleg az állami és Önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és az annak végrehajtásával kapcsolatos
41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szabályait).
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Az 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. Az Adatkezelő az adatvédelmi
incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét,
az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett
intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek
jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az
érintett és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK
Az adatkezelés időtartamán belül Érintettet megilleti:
Hozzáférési jog (tájékoztatás), helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz korlátozáshoz való jog,az
adathordozáshoz való jog melyet az Adatkezelő és Adatfeldolgozó biztosít.
Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról,
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jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A
kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon
belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további
tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult
a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében
foglalt esetben;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Érintett hozzájárulása nélkül – közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon
belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érintettet írásban
tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, ha az adatkezelés szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik
Panasz bejelentése a Hivatal, illetőleg a NAIH felé Személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával
általánosságban a Hivatalhoz (1054 Budapest, Hold utca 4., adatvedelem@allamkincstar.gov.hu), illetve a
NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a tv. 22. § bekezdésében meghatározott személy, az
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A perre az adatkezelő székhelye
(lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye
(tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs
perbeli jogképessége. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának
figyelembevételére, illetve a tv. 22 § bekezdésében meghatározott személy által kért adat kiadására kötelezi.
A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra
hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
/22. § /
Kártérítéshez való jog
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az
adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A törvény szerint nem kell megtéríteni a kárt
annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott /23. §/.
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