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Belváros-Lipótváros 

Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatalának 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Jóváhagyta: 

      Dr. Sélley Zoltán jegyző 

 

1. A Tájékoztató célja, hatálya 

1.1 Előzmények és az Adatkezelő 

2018. május 25. napjától alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi 

rendeletét, a General Data Protect Regulation-t (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet). A rendelet 

értelmében Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata és Belváros-Lipótváros 

Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatala adatkezelőnek minősül (a továbbiakban: 

Adatkezelő), ezért a Rendelet az Adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában, valamint 

az Adatkezelő eljárásaiban alkalmazandó.  

 

Az Adatkezelő adatai  

Szervezet neve:  

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal 

Szervezet székhelye:  

1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 

Szervezet adószáma: 15505006-2-41 

Szervezet vezető tisztségviselője: Dr. Sélley Zoltán jegyző  

Szervezet tevékenysége: Közhatalmi-, és közfeladat ellátása  

1.2 A tájékoztató célja  

Jelen Tájékoztató célja, hogy Adatkezelő ügyfelei, leendő ügyfelei és leendő foglalkoztatottjai 

számára érthetővé és átláthatóvá tegye az általa, elektronikus és hagyományos úton nyújtott 

szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, meghatározza az 

Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos 

elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság 

követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést.  

A szabályozás célja továbbá, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő 

által kezelt illetve a vele közös adatkezelő, valamint az általa megbízott adatfeldolgozó által 
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feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatkezelésekbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről, valamint az adatkezeléssel érintettek jogai gyakorlásának módjáról és 

lehetőségeiről. 

 

1.3 Vonatkozó jogszabályok  

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Rendelet, Magyarország Alaptörvénye, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, valamint a 

személyes a személyes adatok védelme tekintetében irányadó egyéb hatályos jogszabályok 

rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), 

valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak, illetve az 

Adatkezelő közhatalmi tevékenységét szabályozó egyéb jogszabályoknak megfelelően járjon el. 

1.4 A Tájékoztató hatálya  

Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya www.belvaros-lipotvaros.hu honlaphoz (a továbbiakban 

Honlap), valamint az Adatkezelő közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó elektronikus és 

hagyományos adatkezelésekre terjed ki.  

1.5 A Tájékoztató módosítása  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.  

 

2. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre 

2.1 A kezelt személyes adatok köre  

 Közhatalmi feladatok ellátása érdekében, a jogszabályok által előírt adatok.  

 A Honlapon keresztül  történő bejelentések és egyéb üzenetküldéshez, név és email cím. A 

Honlap használata során az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az érintett IP címét.  

 Kapcsolattartási információk, amelyek a szerződésekhez és marketing tevékenységekhez 

kapcsolódnak. 

 Az Adatkezelő által megrendezett és/vagy lebonyolított rendezvényeken a rendezvény 

előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, cím, elérhetőségek, foglalkozás, szakmai 

érdeklődési kör, továbbá a rendezvényeken készülő fényképek, videofelvételek.  

 Az Adatkezelő szerződéses jogviszonyaival kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének 

és szerződéses kapcsolattartójának adatait.  

 Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az érintett fél kapcsolattartási 

adatai, az információadáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.  

 Adatkezelő foglalkoztatottjainak adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek 

teljesítéséhez, valamint a meghirdetett álláspályázatok esetében az állásra jelentkezők  által 

benyújtott adatok. 

 Biztonsági kamerák felvételei. 

http://www.belvaros-lipotvaros.hu/
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3. Adatkezelési alapelvek és az adatkezelés jogalapja 

 

3.1 Adatkezelés Alapelvei 

 

Célhoz kötöttség elve – személyes adat kizárólag meghatározott – egyértelmű és jogszerű – célból, 

jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.  

 

Tisztességes adatkezelés elve (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság) – az adatkezelésnek 

minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 

tisztességesnek és törvényesnek  és az érintett számára átláthatónak kell lennie.  

 

Adatminimalizálás, adattakarékosság elve – csak olyan személyes adat kezelhető, amely az 

adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérése szempontjából releváns.  

 

Szükségesség elve – a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezelhető.  

 

Adatminőség elve (pontosság) – az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, 

teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Mindent meg kell 

tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 

 

Adatvédelem elve – az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó egyrészről köteles 

biztosítani az érintettek magánszférájának védelmét, másrészről pedig gondoskodni az adatok 

biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek  a GDPR és az Info. tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, 

hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes 

adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és 

bizalmas jelleg”). 

 

3.2 Adatkezelés jogalapja, jogszerűsége: 

 

Személyes adat tehát a felsorolt alapelvek figyelembevételével és akkor kezelhető, ha ahhoz az 

érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 

körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.1 Személyes adatot kezelni csak meghatározott 

                                                      
1 Info tv. 5. § *  (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem 
minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli, 

b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az 
érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV#lbj45idbd02
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célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden 

szakaszában meg kell felelnie e célnak.  

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak 

egyike teljesül: 

 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez;  

 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges;  

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az 

adatkezelés; 

 az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 

szükséges;  

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;  

 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Ez az alpont nem alkalmazható a közhatalmi 

adatkezelésekre.  

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett 

adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség, szerződés 

teljesítése céljából, az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából – feltéve, hogy 

annak jogszabályi feltételei fennállnak – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett 

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók 

össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 

minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.  

 

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik 

országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett 

kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok 

kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.  

 

                                                      
c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, 

testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy 

d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának 
megvalósulásához szükséges és azzal arányos. 
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Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és 

megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést 

elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.  

 

A jogi kötelezettség teljesítése – értve ez alatt a közhatalmi jogosítvány gyakorlását is - jogcímén 

alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta 

meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ebben az esetben közölni kell, hogy az 

adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és 

részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az 

adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi 

kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki 

kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező 

adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi 

rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 

 

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat 

nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett 

hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell 

vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak 

kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa 

átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak 

kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. Az 

érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a 

szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell 

minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek 

ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a 

felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek 

félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a 

szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.  

 

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt 

nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, 

nem sérthetik. 

 

Az adatvédelmi szabályok betartásáért az Adatkezelő a felelős. Az Adatkezelő 

alkalmazottja/foglalkoztatottja vagy a vele közös adatkezelő az adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályok betartásáért személyes felelősséggel tartozik.  

 

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy 

aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos 
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érdekének érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok 

védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását 

megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek 

életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez 

szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai 

kezelhetőek.  

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett 

adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további 

külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

 

3.3. Az adatkezelések célja:  

 Közhatalmi feladatok teljesítése;  

 Állampolgári megkeresések kezelése;  

 Jogi kötelezettségek teljesítése;  

 Honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás;  

 Honlapon célzott információk megjelenítése;  

 Statisztikák, elemzések;  

 Érintett által generált tartalmak kezelése (közösségi média, fórum);  

 Munkavállalói adatok kezelése;  

 Toborzás, nyitott álláspozíciókra jelentkezések kezelése.  

 

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása, az érintettek jogai 

4.1. Érintetti jogok 

A GDPR és az Info tv. rendelkezései alapján a természetes személyek (akár a foglalkoztatottak, akár 

ügyfelek, partnerek, gyermekek hozzátartozói, akár egyéb – természetes személy - érintettek) az 

alábbiak szerint kérelmezhetik az Adatkezelőnél a személyes adataik kezeléséről szóló tájékoztatás 

nyújtását; személyes adataikhoz való hozzáérést illetve helyesbítését; a személyes adataik törlését 

illetve korlátozását; illetőleg kifejezhetik tiltakozásukat a személyes adataik kezelése ellen.  

 

 Tájékoztatáshoz való jog  

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő az adatkezelés ideje alatt tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, 

illetve általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, 

továbbá arról, hogy kik és milyen célból ismerhették meg a rá vonatkozó személyes adatokat. 
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Amennyiben az érintett adatai továbbításra kerültek, úgy az érintett az adattovábbítási 

nyilvántartásból rá vonatkozó kivonatot kaphat. Az Adatkezelő köteles a tájékoztatást indokolatlan 

késedelem nélkül, a benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 (tizenöt) 

napon belül közérthető formában megadni. A tájékoztatás megadása ingyenes, ha a tájékoztatást a 

kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem 

nyújtott be. A tájékoztatást az Adatkezelő abban az esetben tagadhatja meg, ha az érintett személy 

nem a saját adataira vonatkozóan kér tájékoztatást; ha a tájékoztatást kérő személy nem tudja hitelt 

érdemlő módon igazolni, hogy ő az adatkezeléssel érintett személy; ha törvény a tájékoztatást kizárja; 

illetőleg ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa rendelkezése 

alapján a Adatkezelő az adatokat egy másik adatkezelőtől akként veszi át, hogy az adatokat átadó 

adatkezelő jelezte az érintett tájékoztatási jogának korlátozását. Az Adatkezelő kizárólag az érintett 

és az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személyek részére jogosult 

tájékoztatást nyújtani. A tájékoztatás megtagadása esetében az Adatkezelő közli a kérelmezővel, 

hogy kérelme megtagadására mely jogszabályi helyre való hivatkozással került sor. A tájékoztatás 

megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről 

az Adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő 

év január 31-éig értesíti.  

 

 Helyesbítéshez való jog  

 

Az érintett kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, az érintett tehát jogosult arra, hogy 

kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó – esetlegesen – 

pontatlan személyes adatokat illetve ugyancsak kérheti, hogy az Adatkezelő kiegészítse a személyes 

adatait, ha azok hiányosak. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő 

rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbíti. Az Adatkezelő 

a helyesbítés iránti kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, a benyújtásától számított legrövidebb 

idő alatt, legfeljebb azonban 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, és a döntéséről, valamint a 

jogorvoslati lehetőségről írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtó személyt.  

 

 Törléshez, korlátozáshoz való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 az adatkezelés jogalapja megszűnt, és nincs másik jogalapja;  

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre,  

 személyes adatokat jogellenesen kezelték  
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 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 

 

 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben; 

 az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő által vagy részvételével végzett, 

jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások során az adatok bizonyítékként való 

megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig, 

 

 Tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást  késedelem 

nélkül, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon 

belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt 

írásban tájékoztatja.  

 

Az érintett az alábbi esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  

 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;  

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint  

 törvényben meghatározott egyéb esetben.  

 

Az érintett tiltakozása megalapozottságának megállapítása esetén, az adatkezelést – beleértve a 

további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, és az adatokat törli vagy 

korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
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intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  Ha az érintett tiltakozásával az Adatkezelő  nem 

ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a tiltakozás megvizsgálására és eldöntésére nyitva álló határidőt 

elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon 

belül bírósághoz fordulhat.  

 

 

 Az adathordozhatósághoz való jog  

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson 

alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait 

számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja. Az adathordozhatósághoz való jog 

nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy 

ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja, vagy jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben 

az esetekben tehát az Adatkezelő nem köteles a hordozhatóságot biztosítani (például adóigazgatási, 

vagy munkaügyi adatok esetében).  

 Automatizált döntéshozatal  

Az Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt ügyfelei esetében.  

 

4.2 Az Érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések  

Az Adatkezelő minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek címzett 

bármely információ esetében.  

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell 

megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy megfelelő módon igazolta 

személyazonosságát. Az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását, az érintett jogai 

gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha az érintettet nem 

lehet azonosítani. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül tájékoztatja az érintettet a jogaival kapcsolatos 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét 

és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 (hatvan) nappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 45 

(negyvenöt)  belül kell tájékoztatni az érintettet.  

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  
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Az érintettre vonatkozó információkat, a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha 

az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre tekintettel az 

Adatkezelő jogosult díjat felszámítani.  

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 

kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kérheti.  

5. Jogorvoslat 

5.1 Információ, panasz  

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, 

tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulhat. Az 

Adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse:  

Név: dr. Monori Levente Márk 

Beosztás: adatvédelmi tisztviselő  

E-mail: adatvedelem@belvaros-lipotvaros.hu 

 

5.2 Panasz ügyintézés a Hatóságnál  

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet 

panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az 

érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben 

megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi 

hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. , 

Telefon: 06- 1-391-1400, Fax: 06-1-391-1410, 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

Weboldal: www.naih.hu. 

 

6. Értelmező rendelkezések, fogalomtár: 

 

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 

 

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító 

vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

mailto:adatvedelem@belvaros-lipotvaros.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy 

etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti 

tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi 

azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális 

életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező 

más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek 

között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik 

adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 

döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre 

az adatfeldolgozóval; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további 

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából 

történő megjelölése útján; 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

végzett adatkezelési műveletek összessége; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes 

adatokat kezel; 
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harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 

adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek; 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint 

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi 

szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 

állampolgárával azonos jogállást élvez; 

 


