
Adatkezelési tájékoztató – függelék 
 

Ajánlóívek, aláírásgyűjtő ívek kezelése 
 

Az adatkezelés célja  A választópolgárok választójoga gyakorlásának 
biztosítása, a helyi választási irodának  
– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 

törvényben és 
– a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben 

meghatározott kötelezettségeinek teljesítése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 
törvény 

– a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 
törvény 

Érintettek 1. jelöltet ajánló választópolgár 
2. helyi népszavazás kitűzésére irányuló választópolgári 

kezdeményezést aláíró választópolgár 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

2. A jelöltet ajánló választópolgár vonatkozásában 
– neve 
– személyi azonosítója 
– magyarországi lakcíme 
 
3. A helyi népszavazás kitűzésére irányuló választópolgári 
kezdeményezést aláíró választópolgár vonatkozásában 

– családi és utóneve 
– személyi azonosítója 
– anyja neve 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  – választási bizottság 
– Nemzeti Választási Iroda (jelöltek adatai) 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 
 

IdomSoft Zrt. 
- 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
- kapcsolat@idomsoft.hu  
- +36 1 795 7800  

Zalaszám Informatika Kft. 
- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 
- info@zalaszam.hu 



- +36 92 502 500 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

- 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 
- info@nisz.hu 
- +36 1 459 4200 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

1. jelöltet ajánló választópolgár adatai: a szavazást 
követő kilencvenedik nap utáni munkanapon (az 
ajánlóívek megsemmisítése) 

2. helyi népszavazás kitűzésére irányuló választópolgári 
kezdeményezést aláíró választópolgár adatai: az 
érvényes aláírások számának megállapítását követő 
harmincadik és negyvenötödik nap között 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a személyes adatok törléséhez való jog 
nem gyakorolható, ha az adatok kezelését jogszabály írja 
elő. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 
gyakorlásának, vagy jogi igények előterjesztésének, 
érvényesítésének, illetve védelmének biztosítása céljából 
is. 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Alapvizsga, szakvizsga, ügykezelői alapvizsga 
  
Az adatkezelés célja  A közszolgálati tisztviselők alapvizsga, szakvizsga és 

ügykezelői alapvizsga tételi kötelezettségének teljesítése 
és nyilvántartása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 118. § (3) bekezdés, 210. § 
Érintettek A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– alapvizsga, szakvizsga, ügykezelői alapvizsga 

bizonyítvány 
Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Cím: 9021 Győr, Árpád út 32. 
Telefon: 06 (96) 795-720 
Fax: 06 (96) 795-605 
E-mail: hivatal@gyor.gov.hu 
 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf.: 60 
Telefon: +36 (1) 432-9000 
E-mail: nke@uni-nke.hu 
 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U509) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a közigazgatási alap-, és 
szakvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek, 
ügykezelői alapvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos 
ügyiratok megőrzési ideje 5 év, ugyanakkor a 
köztisztviselő képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, 
átképzésre vonatkozó adatai a közszolgálati 
alapnyilvántartás részét képezik, így a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 184. § (4) 



bekezdése alapján a jogviszony megszűnésétől számított 
50 évig megőrzendők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

 Árajánlatok  
 

Az adatkezelés célja  A beszerzések során beérkező árajánlatok kezelése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont 

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Érintettek ajánlattevő egyéni vállalkozó, szervezet törvényes 
képviselője, kapcsolattartója 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím,  
– adóazonosító jel,  
– bankszámla szám,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  – ha az ajánlatkérés pályázati támogatás alapján történik: a 
támogató szervezet, 

– ha az ajánlatkérésre közbeszerzési eljárás alapján került 
sor: Közbeszerzési Hatóság 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Ha az ajánlatkérésre pályázati támogatás alapján került sor 
a szerződéseket az adatkezelő a dokumentáció 
megőrzésére előírt időtartam lejártáig kezeli, egyéb 
esetekben az önkormányzati hivatalok egységes irattári 
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U605; U606) és az 
adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján a 
közbeszerzéssel járó illetve a közbeszerzéssel nem járó 
beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, 
közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, 
fejlesztéssel kapcsolatban keletkezett ügyiratok megőrzési 
ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 



– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos 
adatkezelés 

 
Az adatkezelés célja  Az egészségügyi alkalmasság megállapítására irányuló 

vizsgálat során keletkezett adatok kezelésének célja az 
egyes munkakörök betöltésére vonatkozó egészségügyi 
alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 4. §-a 

Érintettek Az intézménnyel munkaviszonyban álló személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, lakcím, tartózkodási hely,  
– taj-száma, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A munkavállaló egészségügyi alkalmasságára vonatkozó 
adatot a munkaviszony megszűnéséig kell megőrizni. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 



 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Egészségügyi szolgáltatók és szakdolgozók adatainak nyilvántartása 
 

Az adatkezelés célja  Egészségügyi szolgáltatók és szakdolgozók adatainak 
nyilvántartása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 
Érintettek Az Önkormányzattal jogviszonyban álló orvosok, védőnők,

asszisztensek 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– lakcím,  
– születési adatok,  
– adószám,  
– bankszámlaszám,  
– telefonszám,  
– email cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: B113) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, ügyeleti pályázatok, 
szerződések megőrzési ideje a jogviszony megszűnését 
követően 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Füzetcsomag nyújtása első osztályosok részére 
 

Az adatkezelés célja  Első osztályosok részére füzetcsomag nyújtása céljából 
történő kapcsolattartás 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 
Érintettek Első osztályosok szülei, gondviselői, általános iskolai 

kapcsolattartók 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az adatkezeléssel kapcsolatban adattovábbításra nem kerül 
sor. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő a személyes adatokat az iratkezelési 
szabályzata alapján 1 évig őrzi meg. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Emlékdiploma igénylése 
 

Az adatkezelés célja  Emlékdiploma igényléséhez és kiadásához szükséges 
adatok 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
Érintettek Emlékdiploma igénylője 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név, 
– lakcím,  
– születési adatok,  
– adószám, 
– bankszámlaszám, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Emlékdiplomát kibocsátó felsőoktatási intézmény 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő a személyes adatokat az iratkezelési 
szabályzata alapján 5 évig őrzi meg. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Fegyelmi eljárás, és kártérítési ügyek 
 

Az adatkezelés célja  A fegyelmi vétségek kivizsgálása, a fegyelmi vétséget 
elkövető köztisztviselővel szemben fegyelmi büntetés 
kiszabása és a közszolgálati jogviszonyból eredő 
kötelezettség megszegésével okozott kárért fennálló 
kártérítési felelősség megállapítása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 155. § és 160. § 
Érintettek A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, lakcím, tartózkodási hely,  
– kiszabott fegyelmi büntetés, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U511) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a fegyelmi és kártérítési 
ügyekkel kapcsolatos ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Közszolgálati jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárás 
 

Az adatkezelés célja  Közszolgálati jogviszony létesítésére irányuló felvételi 
eljárás lefolytatása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 42. § (7) bekezdés 
Érintettek Felvételi eljárásra jelentkezők 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, lakcím, tartózkodási hely, 
– iskolai végzettség, 
– büntetlen előélet, 
– fénykép, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
Telefon: 06 1 327 3600 
Fax: 06 1 266 3869 
 Központ:1054 - Budapest, Hold u. 4. 
 Postacím:1909 Budapest 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U505) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a személyzeti tárgyú 
pályázati kiírások és beadott pályázatok megőrzési ideje 
2 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 



közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

– mivel a személyes adatok kezelése közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása, illetve közfeladat ellátása 
érdekében történik, az érintett hozzájárulásának 
visszavonása nem gyakorolható 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Helyi önkormányzati képviselőválasztás 
 

Az adatkezelés célja  A választópolgárok választójoga gyakorlásának biztosítása
a helyi önkormányzati képviselőválasztás során, a helyi 
választási irodának a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. évi törvényben meghatározott kötelezettségeinek 
teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 

törvény 
Érintettek 1. választópolgár 

2. jelöltet ajánló választópolgár 
3. jelölt 
4. jelölő szervezet képviselője 
5. jelölő szervezet nevében jelölt, lista bejelentésére 

meghatalmazott személy 
6. jogorvoslati kérelmet előterjesztő természetes személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. A választópolgár vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai 
– személyi azonosító 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 
– értesítési címe (e-mail cím, telefonszám, faxszám, 

postacím) 
– állampolgársága 
– mozgóurna iránti kérelmet előterjesztő választópolgár 

esetén: egészségi állapota, fogyatékossága, illetve 
fogva tartásának ténye, 

– nemzetiségi névjegyzékbe felvételét kérő 
választópolgár esetén: nemzetiséghez tartozásának 
ténye 

– szavazási segítség iránti igényt előterjesztő 
választópolgár esetén: fogyatékosság ténye 

 
2. A jelöltet ajánló választópolgár vonatkozásában 
– neve 
– személyi azonosítója 
– magyarországi lakcíme 
 
3. A jelölt vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye 
– címe 



– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 
fax, e-mail) 

– személyi azonosítója, ennek hiányában magyar hatóság 
által kiállított útlevelének vagy személyazonosító 
igazolványának száma 

– független jelölésének ténye vagy annak megjelölése, 
hogy melyik jelölő szervezet egyéni jelöltje, illetve 
melyik jelölő szervezet listáján szerepel 

– nyilatkozata arról, hogy neve nemzetiségi nyelven való 
feltüntetését kéri a szavazólapon 

– a jelölt foglalkozása, ha az egyéni szavazólapon két 
vagy több azonos nevű választópolgár szerepel 
jelöltként, és születési évük, lakcímük szerinti 
településük és jelölő szervezetük is azonos, vagy 
függetlenként indulnak. 

 
4. A jelölő szervezet képviselője vonatkozásában 
– neve 
– lakcíme 
– képviseleti jogának terjedelme 
 
5. A jelölő szervezet nevében jelölt, lista bejelentésére 
meghatalmazott személy vonatkozásában 
– neve 
– lakcíme 
– meghatalmazásának terjedelme 
 
6. A jogorvoslati kérelmet előterjesztő természetes 
személy vonatkozásában 
– neve 
– lakcíme 
– postai értesítési címe 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

– a mozgóurna iránti kérelmet előterjesztő 
választópolgár esetén: egészségi állapota, 
fogyatékossága, illetve fogva tartásának ténye 

– a nemzetiségi névjegyzékbe felvételét kérő 
választópolgár esetén: nemzetiséghez tartozásának 
ténye 

– a szavazási segítség iránti igényt előterjesztő 
választópolgár esetén: fogyatékosság ténye  

– a jelölő szervezet képviselője esetén: azon adat, hogy 
a képviselő mely jelölő szervezet képviseletében jár el  

– a jelölő szervezet nevében jelölt, lista bejelentésére 
meghatalmazott személy esetén: azon adat, hogy a 



meghatalmazott mely jelölő szervezet 
meghatalmazottjaként jár el  

– a jelölt esetén: azon adat, hogy a jelöltet melyik jelölő 
szervezet jelölte, illetve, hogy a jelölt melyik jelölő 
szervezet listáján szerepel 

– a jelölt esetén: nyilatkozata arról, hogy neve 
nemzetiségi nyelven való feltüntetését kéri a 
szavazólapon 

Címzettek  – szavazatszámláló bizottság 
– helyi választási bizottság 
– országgyűlési egyéni választókerületi választási 

bizottság (jogorvoslati kérelem esetén) 
– területi választási bizottság (jogorvoslati kérelem 

esetén) 
– Nemzeti Választási Iroda (jelöltek adatai) 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 
 

IdomSoft Zrt. 
- 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
- kapcsolat@idomsoft.hu  
- +36 1 795 7800  

Zalaszám Informatika Kft. 
- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 
- info@zalaszam.hu 
- +36 92 502 500 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
- 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 
- info@nisz.hu 
- +36 1 459 4200 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

1. választópolgár adatai: a szavazást követő 
kilencvenedik nap utáni első munkanapon (a 
szavazóköri névjegyzék megsemmisítése) 

2. jelöltet ajánló választópolgár adatai: a szavazást 
követő kilencvenedik nap utáni munkanapon (az 
ajánlóívek megsemmisítése) 

3. jelölt adatai: a szavazást követő kilencvenedik nap 
utáni munkanapon (választási iratok megsemmisítése)

4. jelölő szervezet képviselőjének adatai: a szavazást 
követő kilencvenedik nap utáni munkanapon 
(választási iratok megsemmisítése) 

5. jelölő szervezet nevében jelölt, lista bejelentésére 
meghatalmazott személy adatai: a szavazást követő 
kilencvenedik nap utáni munkanapon (választási 
iratok megsemmisítése) 

6. jogorvoslati kérelmet előterjesztő természetes 
személy adatai: a választást követő öt év elteltével 



7. mozgóurna iránti kérelmet előterjesztő választópolgár 
adatai: a szavazást követő kilencvenedik nap utáni 
munkanapon 

8. a nemzetiséghez tartozásra vonatkozó adat: a 
szavazást követő kilencvenedik nap utáni 
munkanapon 

A választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és 
eredményjegyzőkönyvek) nem selejtezhetők, az azokon 
szereplő személyes adatok (választási bizottság, 
szavazatszámláló bizottság választott és megbízott tagja, 
jelölt neve) nem törölhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a személyes adatok törléséhez való jog 
nem gyakorolható, ha az adatok kezelését jogszabály írja 
elő. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 
gyakorlásának, vagy jogi igények előterjesztésének, 
érvényesítésének, illetve védelmének biztosítása céljából 
is. 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Hivatali szoftverekhez, alkalmazásokhoz való hozzáférések, hivatali 
számítástechnikai eszközök, beléptető rendszer használóinak nyilvántartása 

 
Az adatkezelés célja  Az alábbi hivatal által használt szoftverekhez, 

alkalmazásokhoz hozzáféréssel rendelkezők 
nyilvántartása: 
– TAKARNET,  
– HIVATALI SZOFTVER,  
– KENYSZI,  
– Jogtár,  
– Kira,  
– Edtr,  
– városi honlap,  
– hivatali kapu, 
– Nemzeti Jogszabálytár, 
– TFIK, 
– OKNYIR, 
– Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása, 
– pályázatokkal kapcsolatos rendszerek 
az alábbi számítástechnikai eszközök használóinak 
nyilvántartása: 
– PC,  
– laptop,  
– mobiltelefon,  
– nyomtató, 
a beléptető rendszer használóinak nyilvántartása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 
Érintettek Hivatali telefonflotta tagjai 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név, 
– email cím,  
– beosztás, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az adatkezeléssel kapcsolatban adattovábbításra nem kerül 
sor. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő a személyes adatokat a hozzáférés tartama 
alatt tárolja. 



Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a hozzáférés fennállásának tartama 
alatt nem gyakorolható 

 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Jelképhasználat engedélyezése, megtiltása 
 

Az adatkezelés célja  Önkormányzati jelkép (városnév, címer, logo, zászló) 
használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárás, 
önkormányzati jelkép használatának megtiltása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § (1) bekezdés 
– Mosonmagyaróvár város nevéről, címeréről, 

körpecsétjéről, zászlajáról, lobogójáról, logojáról és 
azok használatáról szóló 12/2016. (IV. 4.) 
önkormányzati rendelet 

Érintettek ügyfél 
 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím,  
– felhasználás helye. 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 142/A (2) bekezdése alapján 
amennyiben a képviselő-testület önkormányzati hatósági 
ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, 
valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és - a (3) 
bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és 
hatáskörét- fellebbezés esetén Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: H801) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a címerhasználat, 
névhasználat, turisztikai logó engedélyezésével 
kapcsolatos eljárás során keletkezett ügyiratok megőrzési 
ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 



vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Közszolgálati jogviszony létesítése, kinevezés módosítása 
 

Az adatkezelés célja  Közszolgálati jogviszony létesítése kinevezés módosítása 
során keletkezett adatok kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 42. § (7) bekezdés 
Érintettek A Hivatallal közszolgálati jogviszonyt létesítő személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, lakcím, tartózkodási hely, 
– TAJ szám, 
– adószám, 
– személyi szám, 
– bankszámlaszám, 
– személyi igazolvány száma, 
– iskolai végzettség, 
– büntetlen előélet, 
– fénykép, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Magyar Államkincstár 
Telefon: 06 1 327 3600 
Fax: 06 1 266 3869 
 Központ:1054 - Budapest, Hold u. 4. 
 Postacím:1909 Budapest 
 
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügy 
Osztálya 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 184. § (4) bekezdése és az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete (Irattári 
tételszám: U508) és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján a kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, 



áthelyezés során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje a 
közszolgálati jogviszony megszűnésétől számított 50 év.

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

– Mivel a személyes adatok kezelése közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása, illetve közfeladat ellátása 
érdekében történik, az érintett hozzájárulásának 
visszavonása nem gyakorolható 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Képviselői, bizottsági tagi jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése 
 

Az adatkezelés célja  A képviselők, bizottsági tagok jogviszonyának 
létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, tiszteletdíj számfejtése 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 
– a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 
Érintettek képviselők, bizottsági tagok 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– adóazonosító jele, 
– TAJ szám, 
– bankszámlaszám,  
– OEP igazolvány, 
– munkáltatói igazolás,  
– tiszteletdíj összege 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei 
Igazgatósága 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U508) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az ügyiratok megőrzési 
ideje a jogviszony megszűnésétől számított 50 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 



gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok, társulási tanácsi tagok 
nyilvántartása 

 
Az adatkezelés célja  A képviselő-testület, bizottságai és a társulási tanácsok 

működésével összefüggő szervezési és ügyviteli feladatok 
ellátása (meghívók, előterjesztések kézbesítése), a 
képviselő-testület, a bizottság és a társulási tanács 
hatáskörébe utalt döntések meghozatalának biztosítása, 
képviselői, bizottsági, társulási tanácsi munka segítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 61. § (3) bekezdés  

Érintettek Képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságainak 
tagja, társulási tanács tagja 
   

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím,  
– telefonszáma,   
– e-mail címe 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságainak, a 
társulási tanácsok nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 
közzétételre kerül az Önkormányzat hivatalos honlapján és 
továbbításra kerül a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal részére, a zárt ülésről készült jegyzőkönyv 
kizárólag a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
részére kerül továbbításra. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A képviselő, a bizottság és a társulási tanács tagjának 
adatait az adatkezelő a tisztség megszűnésekor törli.  
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U101-U106) és az 
adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján képviselő-
testületi, bizottsági jegyzőkönyvek és azok mellékletei 
nem selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 



adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Közérdekű adatigénylések teljesítése 
 

Az adatkezelés célja  A közérdekű adatigénylések teljesítése 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont 

– az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv.) 28. § (2) bekezdés  

Érintettek adatigénylő 
A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban 
kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az 
igénynek az Infotv. 29. § (1a) bekezdésében 
meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, 
illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés 
megfizetéséhez szükséges. 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A közérdekű adatigénylő személyes adatait egy év 
elteltét, illetve a költségek megfizetését követően 
haladéktalanul törölni kell. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Közoktatási intézményvezetői pályázat véleményezése 
 

Az adatkezelés célja  Képviselő-testületi, bizottsági véleménynyilvánítás a 
közoktatási intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatban 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

Érintettek Intézményvezetői megbízásra pályázó 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– iskolai végzettség,  
– telefonszáma,  
– e-mail címe 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A véleményező határozat és az előterjesztés 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére 
kerül továbbításra. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján a képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek és 
azok mellékletei (Irattári tételszám: U101-U106) nem 
selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 



közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Képviselők, bizottsági tagok köztartozás mentességének ellenőrzése 
 

Az adatkezelés célja  Köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés 
ellenőrzése 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 38. § (4) bekezdés  

Érintettek Képviselő, bizottsági tag 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– adóazonosító jel 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győr 9021 
Árpád u. 32. 
(96) 795-720 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
 +36 (1) 428-5100  

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A képviselő illetve a bizottsági tag adatait az adatkezelő a 
tisztség megszűnésekor törli. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Köztisztviselők szociális segélyezése és egyéb támogatása 
  
Az adatkezelés célja  A köztisztviselők részére szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti 
támogatások megállapítása (lakhatási, lakásépítési és -
vásárlási támogatás, albérleti díj hozzájárulás, 
családalapítási támogatás, szociális támogatás, üdülési 
támogatás, illetményelőleg nyújtása, nyilvántartása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 152. § és 237. § 
Érintettek A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló, támogatás 

iránti kérelmet előterjesztő személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név  
– születési helye, ideje 
– anyja születési családi és utóneve 
– lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma 
– szociális helyzet megítéléséhez szükséges adatok 
– támogatás formája, összege 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő az érintett hozzájárulása, és 
az adat önkéntes közlése esetén egészségügyi adatot kezel 
a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja alapján 

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Lakásépítési és vásárlási támogatás esetén az adatok 
továbbításra kerülnek az OTP Bank Zrt. 
Mosonmagyaróvári Fiókjába 
9200 Mosonmagyaróvár Fő u. 24. 
telefonszám: 061366 6388 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján  
– a munkáltatói kölcsönre, letelepedési támogatásra, 

köztisztviselői juttatásokra vonatkozó ügyiratok (Irattári 
tételszám: U504) esetében a megőrzési idő a jogviszony 
megszűnésétől számított 50 év; 

– a munkáltató által biztosított egyedi szociális 
támogatásokkal kapcsolatos ügyiratok (Irattári 
tételszám: U521) megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 



szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Köztisztviselők kitüntetése 
  
Az adatkezelés célja  A köztisztviselők kitüntetésével kapcsolatos ügyek 

intézése. 
Az adatkezelés jogalapja  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

Érintettek A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név  
– születési helye, ideje 
– anyja születési családi és utóneve 
– lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma 
– kitüntetés megjelölése 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  kitüntetés anyagi vonzata esetén Mosonmagyaróvári 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U508) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a kitüntetések 
adományozására vonatkozó ügyiratok esetében a 
megőrzési idő a jogviszony megszűnésétől számított 50 
év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Közszolgálati alapnyilvántartás 
  
Az adatkezelés célja  Közszolgálati alapnyilvántartás vezetése, a közszolgálati 

jogviszonyból származó jogok gyakorlásához és 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok 
kezelésének biztosítása a közszolgálati jogviszony alanyai 
számára, a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő 
munkáltatói intézkedések és jognyilatkozatok 
előkészítésének és meghozatalának biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 177. § (1) bekezdés 
– a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és 

statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak 
és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó 
szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási 
szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról  szóló 
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 

Érintettek A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló személy, e 
személy eltartott gyermeke, unokája 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. A köztisztviselő vonatkozásában 
– családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme 
– születési helye, ideje 
– anyja születési családi és utóneve 
– lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma 
– családi állapota 
– adóazonosító jele 
– társadalombiztosítási azonosító jele 
– fizetési számlaszáma 
– email címe és a Kttv. 21. § (2) bekezdés szerinti 

elektronikus elérhetősége 
– fényképe 
– önéletrajza 

 
– legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség 

esetén valamennyi) 
– szakképzettsége(i) 
– iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett 

szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör 
betöltésére jogosító okiratok adatai 

– tudományos fokozata 
– idegennyelv-ismerete 



– képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre 
vonatkozó adatai 

 
– A korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok 

1. a munkahely megnevezése 
2. jogviszony típusának megnevezése 
3. beosztás 
4. besorolás 
5. munkakör 
6. jogviszony kezdő/befejező dátuma 
7. a megszűnés módja 
 

– a közszolgálati jogviszony kezdete, a kiszámításánál 
figyelmen kívül hagyandó időtartamok 

– állampolgársága 
– a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány száma, kelte 
– közigazgatási alapvizsga adatai 
– közigazgatási szakvizsga adatai 
– a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke 

kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok 
– esküokmány száma, kelte 
– közigazgatási versenyvizsga adatai 
– a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének 

adatai 
 

– a közszolgálati jogviszony kezdete 
– köztisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának 

időpontja 
– munkakör(ök) megnevezése és a betöltés időtartama, 

FEOR-szám 
– vezetői kinevezésének és megszűnésének adatai 
– címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 
– a minősítések időpontja 
– hatályos fegyelmi büntetés 
– pályázatának adatai 
– kompetenciaadatai 
– próbaidejének adatai 

 
– személyi juttatások nyilvántartása a központi létszám- 

és bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer 
figyelembevételével 

– a köztisztviselő munkából való távollétének jogcíme és 
időtartama 

– kormányzati kirendelésének adatai 



– a közszolgálati jogviszony megszűnésének, valamint a 
végleges és határozott idejű áthelyezés időpontja, 
módja, a végkielégítés adatai 

– a felmentési időtartam adatai 
 

– az összeférhetetlenséggel összefüggő adatai 
– az állami készfizető kezességvállalással összefüggő 

adatok (a hitelszerződést kötő pénzintézet neve, címe; 
az állami kezességvállalással biztosított hitel nagysága; 
a hitel lejártának időpontja). 

 
2. a köztisztviselő eltartott gyermeke és unokája 
vonatkozásában 
– családi és utóneve 
– születési helye, ideje 
– anyja születési családi és utóneve 
– lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely 
– adóazonosító jele 
– társadalombiztosítási azonosító jele 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 184. § (4) bekezdése és az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete (Irattári 
tételszám: U508) és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján a jogviszony megszűnésétől számított 50 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

– Mivel a személyes adatok kezelése közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása, illetve közfeladat ellátása 



érdekében történik, az érintett hozzájárulásának 
visszavonása nem gyakorolható 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Minősítés, teljesítményértékelés 
  
Az adatkezelés célja  A közszolgálati tisztviselők minősítése, 

teljesítményértékelése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 130. § 

Érintettek A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, lakcím, tartózkodási hely,  
– a köztisztviselő teljesítményfokozata, minősítése, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U508) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján minősítés és az egyéni 
teljesítményértékelés iratai megőrzési ideje 50 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

A köztisztviselők munkába járással kapcsolatos költségtérítése  
 

Az adatkezelés célja  A köztisztviselők munkába járásával kapcsolatos 
költségtérítésének számfejtése, nyilvántartása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 
Érintettek Köztisztviselők 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– lakcím,  
– adóazonosító,  
– taj szám 

– bankszámlaszám 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Osztály 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U506) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a munkába járás 
költségeinek térítésével kapcsolatos ügyiratok megőrzési 
ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos 
adatkezelés 

 
Az adatkezelés célja  A munkáltatót terhelő munkaegészségügyi és 

munkabiztonsági követelmények teljesítése, a 
munkavédelemmel és munkaegészségüggyel kapcsolatos 
eljárások lefolytatása, munkabalesetekkel, foglalkozási 
megbetegedésekkel kapcsolatos intézkedések megtétele 
munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések 
nyilvántartása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 64. § 

(3) bekezdése 
Érintettek A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, lakcím, tartózkodási hely,  
– taj-száma, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatokat (egészségügyi adatokat) kezel a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontja alapján.  

Címzettek  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U513) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a baleseti, rokkantsági 
ügyekkel kapcsolatos ügyiratok megőrzési ideje 50 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 



adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Munkaidő nyilvántartás  
 

Az adatkezelés célja  A köztisztviselők munkába járásával kapcsolatos 
költségtérítésének számfejtése, nyilvántartása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 
Érintettek Köztisztviselők 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U506) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a jelenléti ívek megőrzési 
ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Napközis tábor szervezése 
 

Az adatkezelés célja  Napközis tábor szervezésével kapcsolatban a táboroztatók 
adatainak nyilvántartása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 
Érintettek Táboroztatást végző 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név, 
– lakcím,  
– születési adatok,  
– adószám, 
– bankszámlaszám, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az adatkezeléssel kapcsolatban adattovábbításra nem kerül 
sor. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő a személyes adatokat az iratkezelési 
szabályzata alapján 10 évig őrzi meg. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének 
b) pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 
személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 
bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Választási névjegyzékkel kapcsolatos adatkezelés 
 

Az adatkezelés célja  A választópolgárok választójoga gyakorlásának biztosítása
a helyi önkormányzati képviselőválasztás során, a helyi 
választási irodának a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. évi törvényben meghatározott kötelezettségeinek 
teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 

törvény 
Érintettek Választópolgár 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– természetes személyazonosító adatai 
– személyi azonosító 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 
– értesítési címe (e-mail cím, telefonszám, faxszám, 

postacím) 
– állampolgársága 
– mozgóurna iránti kérelmet előterjesztő választópolgár 

esetén: egészségi állapota, fogyatékossága, illetve 
fogva tartásának ténye, 

– nemzetiségi névjegyzékbe felvételét kérő 
választópolgár esetén: nemzetiséghez tartozásának 
ténye 

– szavazási segítség iránti igényt előterjesztő 
választópolgár esetén: fogyatékosság ténye 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

– a mozgóurna iránti kérelmet előterjesztő 
választópolgár esetén: egészségi állapota, 
fogyatékossága, illetve fogva tartásának ténye 

– a nemzetiségi névjegyzékbe felvételét kérő 
választópolgár esetén: nemzetiséghez tartozásának 
ténye 

– a szavazási segítség iránti igényt előterjesztő 
választópolgár esetén: fogyatékosság ténye  

Címzettek  – szavazatszámláló bizottság 
– helyi választási bizottság 
– országgyűlési egyéni választókerületi választási 

bizottság (jogorvoslati kérelem esetén) 
– területi választási bizottság (jogorvoslati kérelem 

esetén) 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. 
- 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
- kapcsolat@idomsoft.hu  



 - +36 1 795 7800  
Zalaszám Informatika Kft. 

- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 
- info@zalaszam.hu 
- +36 92 502 500 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
- 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 
- info@nisz.hu 
- +36 1 459 4200 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

1. választópolgár adatai: a szavazást követő 
kilencvenedik nap utáni első munkanapon (a 
szavazóköri névjegyzék megsemmisítése) 

2. jogorvoslati kérelmet előterjesztő természetes 
személy adatai: a választást követő öt év elteltével 

3. mozgóurna iránti kérelmet előterjesztő választópolgár 
adatai: a szavazást követő kilencvenedik nap utáni 
munkanapon 

4. a nemzetiséghez tartozásra vonatkozó adat: a 
szavazást követő kilencvenedik nap utáni 
munkanapon 

A választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és 
eredményjegyzőkönyvek) nem selejtezhetők, az azokon 
szereplő személyes adatok (választási bizottság, 
szavazatszámláló bizottság választott és megbízott tagja, 
jelölt neve) nem törölhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a személyes adatok törléséhez való jog 
nem gyakorolható, ha az adatok kezelését jogszabály írja 
elő. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 
gyakorlásának, vagy jogi igények előterjesztésének, 
érvényesítésének, illetve védelmének biztosítása céljából 
is. 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Országgyűlési képviselőválasztás 
 

Az adatkezelés célja  A választópolgárok választójoga gyakorlásának biztosítása
a helyi önkormányzati képviselőválasztás során, a helyi 
választási irodának a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. évi törvényben meghatározott kötelezettségeinek 
teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 

törvény 
Érintettek 1. választópolgár 

2. jelöltet ajánló választópolgár 
3. jelölt 
4. jelölő szervezet képviselője 
5. jelölő szervezet nevében jelölt, lista bejelentésére 

meghatalmazott személy 
6. jogorvoslati kérelmet előterjesztő természetes személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. A választópolgár vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai 
– személyi azonosító 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye, 
– értesítési címe (e-mail cím, telefonszám, faxszám, 

postacím) 
– állampolgársága 
– mozgóurna iránti kérelmet előterjesztő választópolgár 

esetén: egészségi állapota, fogyatékossága, illetve 
fogva tartásának ténye, 

– nemzetiségi névjegyzékbe felvételét kérő 
választópolgár esetén: nemzetiséghez tartozásának 
ténye 

– szavazási segítség iránti igényt előterjesztő 
választópolgár esetén: fogyatékosság ténye 

 
2. A jelöltet ajánló választópolgár vonatkozásában 
– neve 
– személyi azonosítója 
– magyarországi lakcíme 
 
3. A jelölt vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai 
– belföldi lakóhelye és tartózkodási helye 
– címe 



– az általa önként közölt sürgős elérhetősége (telefon, 
fax, e-mail) 

– személyi azonosítója, ennek hiányában magyar hatóság 
által kiállított útlevelének vagy személyazonosító 
igazolványának száma 

– független jelölésének ténye vagy annak megjelölése, 
hogy melyik jelölő szervezet egyéni jelöltje, illetve 
melyik jelölő szervezet listáján szerepel 

– nyilatkozata arról, hogy neve nemzetiségi nyelven való 
feltüntetését kéri a szavazólapon 

– a jelölt foglalkozása, ha az egyéni szavazólapon két 
vagy több azonos nevű választópolgár szerepel 
jelöltként, és születési évük, lakcímük szerinti 
településük és jelölő szervezetük is azonos, vagy 
függetlenként indulnak. 

 
4. A jelölő szervezet képviselője vonatkozásában 
– neve 
– lakcíme 
– képviseleti jogának terjedelme 
 
5. A jelölő szervezet nevében jelölt, lista bejelentésére 
meghatalmazott személy vonatkozásában 
– neve 
– lakcíme 
– meghatalmazásának terjedelme 
 
6. A jogorvoslati kérelmet előterjesztő természetes 
személy vonatkozásában 
– neve 
– lakcíme 
– postai értesítési címe 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

– a mozgóurna iránti kérelmet előterjesztő 
választópolgár esetén: egészségi állapota, 
fogyatékossága, illetve fogva tartásának ténye 

– a nemzetiségi névjegyzékbe felvételét kérő 
választópolgár esetén: nemzetiséghez tartozásának 
ténye 

– a szavazási segítség iránti igényt előterjesztő 
választópolgár esetén: fogyatékosság ténye  

– a jelölő szervezet képviselője esetén: azon adat, hogy 
a képviselő mely jelölő szervezet képviseletében jár el  

– a jelölő szervezet nevében jelölt, lista bejelentésére 
meghatalmazott személy esetén: azon adat, hogy a 



meghatalmazott mely jelölő szervezet 
meghatalmazottjaként jár el  

– a jelölt esetén: azon adat, hogy a jelöltet melyik jelölő 
szervezet jelölte, illetve, hogy a jelölt melyik jelölő 
szervezet listáján szerepel 

– a jelölt esetén: nyilatkozata arról, hogy neve 
nemzetiségi nyelven való feltüntetését kéri a 
szavazólapon 

Címzettek  – szavazatszámláló bizottság 
– helyi választási bizottság 
– országgyűlési egyéni választókerületi választási 

bizottság (jogorvoslati kérelem esetén) 
– területi választási bizottság (jogorvoslati kérelem 

esetén) 
– Nemzeti Választási Iroda (jelöltek adatai) 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 
 

IdomSoft Zrt. 
- 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
- kapcsolat@idomsoft.hu  
- +36 1 795 7800  

Zalaszám Informatika Kft. 
- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 
- info@zalaszam.hu 
- +36 92 502 500 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
- 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 
- info@nisz.hu 
- +36 1 459 4200 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

1. választópolgár adatai: a szavazást követő 
kilencvenedik nap utáni első munkanapon (a 
szavazóköri névjegyzék megsemmisítése) 

2. jelöltet ajánló választópolgár adatai: a szavazást 
követő kilencvenedik nap utáni munkanapon (az 
ajánlóívek megsemmisítése) 

3. jelölt adatai: a szavazást követő kilencvenedik nap 
utáni munkanapon (választási iratok megsemmisítése)

4. jelölő szervezet képviselőjének adatai: a szavazást 
követő kilencvenedik nap utáni munkanapon 
(választási iratok megsemmisítése) 

5. jelölő szervezet nevében jelölt, lista bejelentésére 
meghatalmazott személy adatai: a szavazást követő 
kilencvenedik nap utáni munkanapon (választási 
iratok megsemmisítése) 

6. jogorvoslati kérelmet előterjesztő természetes 
személy adatai: a választást követő öt év elteltével 



7. mozgóurna iránti kérelmet előterjesztő választópolgár 
adatai: a szavazást követő kilencvenedik nap utáni 
munkanapon 

8. a nemzetiséghez tartozásra vonatkozó adat: a 
szavazást követő kilencvenedik nap utáni 
munkanapon 

A választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és 
eredményjegyzőkönyvek) nem selejtezhetők, az azokon 
szereplő személyes adatok (választási bizottság, 
szavazatszámláló bizottság választott és megbízott tagja, 
jelölt neve) nem törölhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a személyes adatok törléséhez való jog 
nem gyakorolható, ha az adatok kezelését jogszabály írja 
elő. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 
gyakorlásának, vagy jogi igények előterjesztésének, 
érvényesítésének, illetve védelmének biztosítása céljából 
is. 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Óvoda döntéseivel szembeni fellebbezés 
 

Az adatkezelés célja  A jogszabálysértésre vagy az intézmény belső 
szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott 
kérelem, továbbá az óvodai felvétellel és az óvodából való 
kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással 
benyújtott kérelem másodfokú elbírálása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

Érintettek a fellebbezés előterjesztője és gyermeke 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– óvoda neve,  
– telefonszáma,  
– e-mail címe 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

az érintett gyermekre vonatkozó egészségügyi adatok 
(különösen értelmi fogyatékosság, mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosság, autizmus  
spektrum zavara, egyéb pszichés fejlődési zavar, mozgás, 
rajz, beszéd, általános tájékozottság,  
szociális érettség, terhelhetőség, teherbírás, BNO kód), 
óvodaérettséggel kapcsolatos adatok 

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: P105) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az óvodákkal kapcsolatos 
iratok megőrzési ideje 15 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog az érintett egyértelmű 
hozzájárulása alapján kezelt különleges adatai 
vonatkozásában gyakorolható, a törléshez való jog 
egyébként GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) pontja 
alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a személyes 
adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó 
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 



ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 
végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 
 

Az adatkezelés célja  A pályázati felhívás kiírása nélkül önéletrajzot beküldő 
személyek adatainak kezelése 

Az adatkezelés jogalapja  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Érintettek Önéletrajzot pályázati felhívásra tekintet nélkül beküldő 
természetes személyek 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

A jelentkező által benyújtott önéletrajz, és az abban 
szereplő adatok:  
– név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakcím,  
– tanulmányok,  
– korábbi munkahelyek, 
– email cím, 
– telefonszám 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U505) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a személyzeti tárgyú 
pályázati kiírások és beadott pályázatok megőrzési ideje 
2 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az  érintetti jogok az általános tájékoztató szerint 
gyakorolhatók. 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsági 
tagjainak megválasztásával, visszahívásával kapcsolatos döntés 

meghozatala 
 

Az adatkezelés célja  Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásával, 
visszahívásával kapcsolatos képviselő-testületi döntés 
meghozatala. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 

Érintettek önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottsági tagja 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A megválasztásra és a visszahívásra vonatkozó határozat 
és az előterjesztés 
– nyílt ülésen történő tárgyalás esetén közzétételre kerül az 

Önkormányzat hivatalos honlapján és továbbításra kerül 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére, 

– zárt ülésen történő tárgyalás esetén kizárólag a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül 
továbbításra. 

 
Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottsági tagjainak egyes személyes adatai 
közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. Az adatok az 
önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 



Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő a felügyelőbizottsági tag személyes adatait 
a jogviszony megszűnésekor törli. 
 
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján  
– képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek és azok 

mellékletei (Irattári tételszám: U101-U106) nem 
selejtezhetők,  

– a gazdasági társaságok irányításával és működésével 
kapcsolatos ügyek iratai (Irattári tételszám: U306) nem 
selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság könyvvizsgálójának 
megválasztásával, visszahívásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 
Az adatkezelés célja  Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 

könyvvizsgálójának megválasztásával, visszahívásával 
kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatala. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 

– a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói 
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 

Érintettek önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
könyvvizsgálói 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– nyilvántartási szám, 
– könyvvizsgálói igazolvány száma, 
– családi és utónév, születési családi és utónév, 
– cím, telefon-, telefaxszám, elektronikus levélcím, 
– minősítés, a minősítés megszerzésének, illetve 

visszavonásának időpontja, 
– azon könyvvizsgáló cég neve, címe, internetes 

honlapjának címe, nyilvántartási száma, amelynek 
tevékenységében a kamarai tag könyvvizsgáló részt vesz

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A megválasztásra és a visszahívásra vonatkozó határozat 
és az előterjesztés 
– nyílt ülésen történő tárgyalás esetén közzétételre kerül az 

Önkormányzat hivatalos honlapján és továbbításra kerül 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére, 

– zárt ülésen történő tárgyalás esetén kizárólag a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül 
továbbításra. 

 
A könyvvizsgálók egyes személyes adatai a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói 
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 33. § (4) 
bekezdése alapján közérdekből nyilvános adatnak 
minősülnek. Az adatok az önkormányzat honlapján 
közzétételre kerülnek. 



Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő a könyvvizsgáló személyes adatait a 
könyvvizsgálói jogviszony megszűnésekor törli. 
 
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján  
– képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek és azok 

mellékletei (Irattári tételszám: U101-U106) nem 
selejtezhetők,  

– a könyvvizsgálói jelentések (Irattári tételszám: U631) 
10 év elteltével selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság szerződésének 
jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 
Az adatkezelés célja  Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 

szerződéseinek jóváhagyásával kapcsolatos képviselő-
testületi döntés meghozatala, a tulajdonosi jogkörök 
gyakorlása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Érintettek a gazdasági társaság képviselője, a gazdasági társasággal 
szerződő természetes személy vagy a gazdasági társasággal 
szerződő nem természetes személy képviselője 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A határozat és az előterjesztés 
– nyílt ülésen történő tárgyalás esetén közzétételre kerül az 

Önkormányzat hivatalos honlapján és továbbításra kerül 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére, 

– zárt ülésen történő tárgyalás esetén kizárólag a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül 
továbbításra. 

 
Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
által kötött szerződések közérdekből nyilvános adatnak 
minősülnek. A szerződések az önkormányzat honlapján 
közzétételre kerülnek. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő a felügyelőbizottsági tag személyes adatait 
a jogviszony megszűnésekor törli. 
 
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján  
– képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek és azok 

mellékletei (Irattári tételszám: U101-U106) nem 
selejtezhetők,  



– a gazdasági társaságok irányításával és működésével 
kapcsolatos ügyek iratai (Irattári tételszám: U306) nem 
selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető 
tisztségviselőinek megbízásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 
Az adatkezelés célja  Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 

vezető tisztségviselőinek megbízásával kapcsolatos 
képviselő-testületi döntés meghozatala. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Érintettek önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
vezető tisztségviselői 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– adóazonosító jel 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A megbízásra vonatkozó határozat és az előterjesztés 
– nyílt ülésen történő tárgyalás esetén közzétételre kerül az 

Önkormányzat hivatalos honlapján és továbbításra kerül 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére, 

– zárt ülésen történő tárgyalás esetén kizárólag a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül 
továbbításra. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U101-U106) és az 
adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján képviselő-
testületi, bizottsági jegyzőkönyvek és azok mellékletei 
nem selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 



gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői 
munkaszerződésének és megbízási szerződésének létesítése, módosítása, 

megszüntetése 
 

Az adatkezelés célja  Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
vezető tisztségviselőivel munkaszerződés, megbízási 
szerződés létesítése, módosítása, megszüntetése, vezető 
tisztségviselők adatainak nyilvántartása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Érintettek önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
vezető tisztségviselői 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– adóazonosító jele,  
– állampolgársága, 
– bankszámla száma, 
– telefonszáma,  
– e-mail címe 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U508) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a munkaszerződés és a 
megbízási szerződés létesítésével, módosításával, 
megszüntetésével kapcsolatban keletkezett ügyiratok 
megőrzési ideje a jogviszony megszűnésétől számított 
50 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 



vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető 
tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat tétele 

 
Az adatkezelés célja  Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 

vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

szóló 2007. évi CLII. törvény 

Érintettek a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 
társaságok vezető tisztségviselője és az ő házastársa, 
élettársa, közös háztartásban élő szülője, gyermeke, 
házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt 
gyermeket is  

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Vagyongyarapodási vizsgálat esetén a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal  

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó 
jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnése 
esetén az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat a 
kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- 
vagy feladatkör megszűnésétől számított három évig őrzi. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 



közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak adatai 
 

Az adatkezelés célja  Az önkormányzati intézményeknél (óvodák, 
Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet, MEBI, 
védőnői szolgálat, Hansági Múzeum) foglalkoztatott 
közalkalmazottak, munkavállalók, közfoglalkoztatottak 
jogviszonyával kapcsolatos ügyintézéshez szükséges 
adatok kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 42. § (7) bekezdés 
Érintettek Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott 

közalkalmazott, munkavállaló 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, lakcím, tartózkodási hely, 
– TAJ szám, 
– adószám, 
– személyi szám, 
– bankszámlaszám, 
– iskolai végzettség, 
– büntetlen előélet, 
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
Telefon: 06 1 327 3600 
Fax: 06 1 266 3869 
 Központ:1054 - Budapest, Hold u. 4. 
 Postacím:1909 Budapest 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 184. § (4) bekezdése és az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete (Irattári 
tételszám: U508) és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján a kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, 
áthelyezés során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje a 
közszolgálati jogviszony megszűnésétől számított 50 év.



Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

– Mivel a személyes adatok kezelése közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása, illetve közfeladat ellátása 
érdekében történik, az érintett hozzájárulásának 
visszavonása nem gyakorolható 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Önkormányzati kitüntetések 
 

Az adatkezelés célja  Kitüntetés adományozása, kitüntetettek nyilvántartása. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a képviselő-testület által adományozható díjakról és 
elismerésekről szóló 9/2010. (III.19.) önkormányzati 
rendelet 

Érintettek kitüntetésre javasolt, kitüntetett természetes személy, 
kitüntetésre javaslatot tevő természetes személy vagy 
szervezet törvényes képviselője  

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– foglalkozás 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A kitüntetésről döntő határozat és az előterjesztés a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül 
továbbításra. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U109) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a helyi kitüntetés 
adományozása során keletkezett ügyiratok nem 
selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog kizárólag a kitüntetés visszaadása 
vagy visszavonása esetén gyakorolható 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató – függelék 
 

Pályázati alapokból nyújtott támogatás iránti kérelmeinek elbírálása 
 

Az adatkezelés célja  Pályázati alapokból nyújtott támogatás iránt benyújtott 
kérelem elbírálása, támogatási szerződés megkötése, 
támogatás folyósítása, nyilvántartása, elszámolás 
ellenőrzése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont 
– Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának a 

pályázati alapokról szóló 4/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelete 

Érintettek Pályázó szervezet törvényes képviselője. 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– lakóhely, tartózkodási hely, 
– anyja neve, 
– születési hely és idő,  
– adóazonosító jel, 
– telefonszám, 
– e-mail cím. 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Osztály 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: P141) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az oktatási, nevelési, 
kulturális, művészeti célú pályázatok, támogatások, 
ösztöndíjak iratai megőrzési ideje 10 év. 
 
A támogatott pályázók adatait az adatkezelő a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 
bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 



gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Parkolóbérlet nyilvántartás 
  
Az adatkezelés célja  Parkolóbérlet igénylésével, nyilvántartásával kapcsolatos 

ügyintézés. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

– GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 
Érintettek Parkolóbérlettel rendelkező személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név, 
– lakcím, 
– telefonszám, 
– rendszám, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az adatkezelő különleges személyes adatot nem kezel.  

Címzettek  Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő az adatokat a parkolóbérlet hatálya alatt 
kezeli. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesével kapcsolatos 
nyilvántartás 

 
Az adatkezelés célja  Polgári védelemmel kapcsolatos gazdasági és anyagi 

szolgáltatási kötelezettség teljesítése 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 

– a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 71. § (2) bekezdés 

Érintettek a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett vezetői és 
kapcsolattartói 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– telefonszám,  
– e-mail cím, 
– munkahely, 
– szervezeti beosztás, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 184. § (4) bekezdése és az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete (Irattári 
tételszám: X208) és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján a polgári védelmi készletgazdálkodási ügyekkel 
kapcsolatban keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 



– Mivel a személyes adatok kezelése közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása, illetve közfeladat ellátása 
érdekében történik, az érintett hozzájárulásának 
visszavonása nem gyakorolható 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Sport célú támogatás iránti kérelmek elbírálása 
 

Az adatkezelés célja  Hivatásos és amatőr sportolók, sportegyesületek 
támogatása iránt benyújtott kérelem elbírálása, támogatási 
szerződés megkötése, támogatás folyósítása, 
nyilvántartása.  

Az adatkezelés jogalapja  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) b) és c) pont 

Érintettek 1. Pályázó 
2. Pályázó törvényes képviselője 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. A pályázó tekintetében 
– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, tartózkodási hely, 
– adóazonosító, 
– TAJ szám, 
– bankszámlaszám, 
– telefonszám, 
– e-mail cím, 
2. A pályázó törvényes képviselője tekintetében: 
– név,  
– lakóhely, tartózkodási hely, 
– telefonszám, 
– e-mail cím. 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  A kérelmet elbíráló határozat és az előterjesztés 
– nyílt ülésen történő tárgyalás esetén közzétételre kerül 

az Önkormányzat hivatalos honlapján és továbbításra 
kerül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
részére, 

– zárt ülésen történő tárgyalás esetén kizárólag a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül 
továbbításra. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 



Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: R101) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a sportegyesületek, 
sportlétesítmények, sportolók támogatása, pályázatok, 
szponzori szerződések iratai megőrzési ideje 10 év. 
 
A támogatott pályázók adatait az adatkezelő a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 
bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
  

Tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek tagjainak 
nyilvántartása 

 
Az adatkezelés célja  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (3) bekezdésében foglalt 
kötelezettség teljesítéséhez azon önszerveződő közösségek 
képviselőinek nyilvántartása, akiket tevékenységi 
körükben tanácskozási jog illet meg a képviselő-testület és 
a bizottság ülésein. 

Az adatkezelés jogalapja  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Érintettek Tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő 
közösségtörvényes képviselője. 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– lakóhely, tartózkodási hely, 
– telefonszám, 
– e-mail cím. 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A személyes adatokat az adatkezelő addig kezeli, amíg az 
érintettet tanácskozási jog illet meg a képviselő-testület és 
a bizottság ülésein. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korltozott. 

 
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
  

Tanulmányi szerződés 
  
Az adatkezelés célja  Tanulmányi szerződések megkötése, tanulmányi 

ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás 
nyújtása, nyilvántartása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 82. § 
Érintettek A Hivatallal tanulmányi szerződést kötő köztisztviselő 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név  
– születési helye, ideje 
– anyja születési családi és utóneve 
– lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma 
– képzésre, továbbképzésre vonatkozó adatok 
– támogatás formája, összege 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U524) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a tanulmányi szerződéssel 
kapcsolatos ügyiratok esetében a megőrzési idő 50 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Hivatali telefonflotta tagjainak nyilvántartása 
 

Az adatkezelés célja  Hivatali telefonflotta tagjainak nyilvántartása. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 
Érintettek Hivatali telefonflotta tagjai 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név, 
– lakcím,  
– telefonszám, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az adatkezeléssel kapcsolatban adattovábbításra nem kerül 
sor. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő a személyes adatokat a flottatagság 
fennállásának tartama alatt tárolja. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a flottatagság fennállásának 
tartama alatt nem gyakorolható 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Térítési díj hátralékok behajtása, kis összegű követelések elengedése 
 

Az adatkezelés célja  A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott 
intézmények ellátottjai által felhalmozott kisösszegű 
követelések behajthatatlanságához és a térítési 
díjhátralékkal kapcsolatos jelzálogjog bejegyzéshez 
szükséges előterjesztés előkészítése. 

Az adatkezelés jogalapja – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 
Érintettek A térítési díj fizetésére kötelezett természetes személyek 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím,  
– adóazonosító jel,  
– bankszámla szám,  
– telefonszám,  
– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Különleges személyes adatok kezelése nem történik. 

Címzettek  Követelések behajtása esetén adattovábbítás történik a 
közjegyző illetve az önkormányzat jogi képviseletét ellátó 
ügyvédi iroda felé. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatokat az adatkezelő – a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján – legkorábban 8 
év elteltével, legkésőbb a követelés végrehajthatóságának 
elévülésekor törli. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog: a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján a törléshez való jog 
nem gyakorolható (az adatkezelés a személyes adatok 
kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós 
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, 
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 
feladat végrehajtása céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 



közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Továbbképzés 
 
Az adatkezelés célja  A közszolgálati tisztviselők továbbképzési 

kötelezettségének nyilvántartása. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 80. § (1) bekezdés 

Érintettek A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– a továbbképzés során megszerzett tanulmányi pontok 

száma, 
– a továbbképzés során megszerzett tanúsítvány 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Központi szám: +36 (1) 432-9000 
Postacím: 1441 Budapest, Pf.: 60 
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
E-mail: nke@uni-nke.hu 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U525) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a továbbképzéssel 
kapcsolatos ügyiratok megőrzési ideje 2 év, ugyanakkor a 
köztisztviselő képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, 
átképzésre vonatkozó adatai a közszolgálati 
alapnyilvántartás részét képezik, így a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 184. § (4) 
bekezdése alapján a jogviszony megszűnésétől számított 
50 évig megőrzendők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 



gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Utazási utalványok nyilvántartása 
 

Az adatkezelés célja  A köztisztviselők utazási utalványainak nyilvántartása 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 
Érintettek Köztisztviselők 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– utazási utalvány száma, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U506) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az utazási utalványokkal 
kapcsolatos ügyiratok megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Köztisztviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartása 
 

Az adatkezelés célja  Vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos kötelezettség 
teljesítése, vagyonnyilatkozatok nyilvántartása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

szóló 2007. évi CLII. törvény 
Érintettek Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köztisztviselő, és a 

vele egy háztartásban élő hozzátartozó (házastárs, élettárs, 
a közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs 
gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt 
gyermeket is) 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakcíme,  
– jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzettel 

kapcsolatos adatok 
Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: U515) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a vagyonnyilatkozatot az 
őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
megszűnését vagy a kötelezett által új vagyonnyilatkozat 
tételét követő 8 napon belül vissza adja a kötelezettnek.  
 
Az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget megalapozó jogviszony megszűnése esetén 
a kötelezett által a jogviszony megszűnését követő tizenöt 
napon belül tett vagyonnyilatkozatot a kötelezettséget 
megalapozó jogviszony megszűnésétől számított 3 évig 
őrzi. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 



szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Képviselői, bizottsági tagi vagyonnyilatkozatok kezelése 
 

Az adatkezelés célja  A képviselők, bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítése és  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 39. § 

Érintettek képviselők, bizottsági tagok és a velük közös háztartásban 
élő házas- vagy élettárs, valamint gyermek 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatot a 
tárgyévben tett vagyonnyilatkozat benyújtását követően 
vissza kell adni. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Választási bizottság, szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása, 
feladataik ellátása 

 
Az adatkezelés célja  A választópolgárok választójoga gyakorlásának 

biztosítása, a helyi választási irodának  
– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 

törvényben és 
– a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben 

meghatározott kötelezettségeinek teljesítése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont 

– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 
törvény 

Érintettek 1. választási bizottság, szavazatszámláló bizottság 
választott tagja 

2. választási bizottság, szavazatszámláló bizottság 
megbízott tagja 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. A választási bizottság, szavazatszámláló bizottság 
választott tagja vonatkozásában 
– neve, 
– lakcíme, 
– adóazonosító jele, 
– TAJ száma, 
– személyi azonosítója, 
– munkahely neve, címe, 
– bankszámla száma, 
– telefonszáma. 
 
2. A választási bizottság, szavazatszámláló bizottság 
megbízott tagja vonatkozásában 
– neve, 
– lakcíme, 
– telefonszáma, 
– a megbízott tagot megbízó jelölő szervezet neve. 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

– a választási bizottság, szavazatszámláló bizottság 
megbízott tagja esetén: azon adat, hogy a tagot mely 
jelölő szervezet bízta meg 

Címzettek  – szavazatszámláló bizottság 
– helyi választási bizottság 



Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 
 

IdomSoft Zrt. 
- 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 
- kapcsolat@idomsoft.hu  
- +36 1 795 7800  

Zalaszám Informatika Kft. 
- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 
- info@zalaszam.hu 
- +36 92 502 500 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
- 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 
- info@nisz.hu 
- +36 1 459 4200 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

1. a választási bizottság, szavazatszámláló bizottság 
választott tagjának adatai: a megbízatás megszűnését 
követően  

2. választási bizottság, szavazatszámláló bizottság 
megbízott tagja: a szavazást követő kilencvenedik 
nap utáni munkanapon (választási iratok 
megsemmisítése) 

A választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri 
és eredményjegyzőkönyvek) nem selejtezhetők, az azokon 
szereplő személyes adatok (választási bizottság, 
szavazatszámláló bizottság választott és megbízott tagja, 
jelölt neve) nem törölhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a személyes adatok törléséhez való jog 
nem gyakorolható, ha az adatok kezelését jogszabály írja 
elő. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 
gyakorlásának, vagy jogi igények előterjesztésének, 
érvényesítésének, illetve védelmének biztosítása céljából 
is. 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás 
 

Az adatkezelés célja  Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás, a polgári 
védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 71. § (1) bekezdés 

Érintettek a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név, 
– nem, 
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– lakóhely, tartózkodási hely, 
– munkahely,  
– szervezeti beosztásra vonatkozó adatok, 
– telefonszám,  
– e-mail cím, 
– foglalkozásra és szakképzettségre vonatkozó adatok 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség – 
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 184. § (4) bekezdése és az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete (Irattári 
tételszám: X209) és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás 
során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 30 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 



– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

– Mivel a személyes adatok kezelése közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása, illetve közfeladat ellátása 
érdekében történik, az érintett hozzájárulásának 
visszavonása nem gyakorolható 
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