2. számú melléklet
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
MÁRIANOSZTRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Tisztelt Ügyfelünk!
Az Ön által megadott személyes adatok kezelése kiemelten fontos számunkra.
Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy törekszünk személyes adatai biztonságos kezelésére, és célunk, hogy
tisztában legyen azzal, hogy minként és miért használjuk a személyes adatait.
Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 2629
Márianosztra, Rákóczi út 2.) kezeli, mint adatkezelő (a továbbiakban: „mi”, „bennünket”, „önkormányzatunk”).
Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében számunkra a legfontosabb, hogy ne
veszítsük el bizalmát. Ezért készítettük el azt az adatvédelmi tájékoztatót, amely:





meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
tájékoztatás ad arról, hogy hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait,
elmagyarázza, hogy mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat egyéb közigazgatási
szervekkel, egyéb szervezetekkel, és
útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről.
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TOVÁBBI KÉRDÉSE LENNE?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNK:

Web Biztonság Informatika Kft
Sallai László
E-MAIL: laszlo.sallai@webteszt.com

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR)
és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük.
1.

Az általunk gyűjtött személyes adatok

Ez a fejezet összefoglalja, hogy milyen személyes adatokat kérünk Öntől a Szolgáltatásaink igénybe vételéhez,
feladatainak ellátásához, és milyen egyéb személyes adatokat kapunk más forrásokból.
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Mikor kezeljük
személyes adatát?
Amikor
közfeladatunk
nyilvántartás
vezetése

Amikor hivatalból
közfeladataink
ellátása keretében
eljárást indítunk

Amikor
megkeresésére
közfeladataink
ellátása keretében
eljárást indítunk

Amikor kéréssel,
panasszal, kérdéssel
fordul hozzánk
személyes, postai,
vagy elektronikus
levél formájában
Amikor pályázatot
nyújt be, ösztöndíjra
vonatkozó vagy
egyéb támogatási
kéréssel fordul
hozzánk
Amikor szerződést,
megállapodást
kötünk, illetve jogvita
kapcsán kerülünk
kapcsolatba
egymással
Amikor
rendezvényre,
programokra hívja
meg
önkormányzatunk
képviselőit, illetve
amikor Ön vesz részt
egy általunk
szervezett
eseményen

Milyen személyes adatokat kérünk Önről?
a felhatalmazó jogszabályokban tételesen felsorolt, Ön által megadott, vagy
közhiteles nyilvántartásból elért személyes adatait, ideértve nevét, postai és
számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát és születési helyét és idejét, titulusát,
állampolgársággal kapcsolatos adatait, családi állapotával kapcsolatos adatait,
személyazonosító okmányai adatait, TAJ számát, szakképzettségével, foglalkozásával,
állattartásával vagy vállalkozásával kapcsolatos adatokat.
a felhatalmazó jogszabályokban tételesen felsorolt, Ön által megadott, vagy
közhiteles nyilvántartásból elért személyes adatait, ideértve nevét, postai és
számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát és születési helyét és idejét, titulusát,
családi állapotával és rokonaival kapcsolatos adatokat, állampolgársággal kapcsolatos
adatait, személyazonosító okmányai adatait, adószámát, TAJ számát,
bankszámlaszámát, szakképzettségével, foglalkozásával kapcsolatos adatokat,
egészségügyi és szociális helyzetére vonatkozó adatokat.
a felhatalmazó jogszabályban tételesen felsorolt, Ön által megadott, illetve közhiteles
nyilvántartásból ellenőrzött vagy elért személyes adatait, ideértve nevét, postai és
számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát és születési helyét és idejét, titulusát,
családi állapotával és rokonaival kapcsolatos adatokat, állampolgármással
kapcsolatos adatait, személyazonosító okmányai adatait, adószámát, TAJ számát,
bankszámlaszámát, szakképzettségével, foglalkozásával kapcsolatos adatokat,
egészségügyi és szociális helyzetére vonatkozó adatokat.
az Ön által megadott személyes adatokat (például az Ön neve, címe, elérhetőségei),
beleértve a telefonos, email-es vagy postai úton történő megkeresést.

a kérelem elbírálásához szükséges, Ö által megadott személyes adatokat, ideértve
nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, tartózkodási helyét, anyja nevét, törvényes
képviselője nevét, elérhetőségeit, TAJ és adóazonosító számát, bankszámlaszámát.

A jogviszony operatív működéséhez szükséges, Ön által megadott adatokat, ideértve
nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, tartózkodási helyét, TAJ és adóazonosító
számát, anyja nevét, törvényes képviselője elérhetőségeit, bankszámlaszámát,
forgalmi engedélye azonosító adatait, vállalkozói engedélye azonosító adatait.

az Ön által megadott személyes adatokat (például az Ön neve, címe, elérhetőségei),
beleértve a telefonos, email-es vagy postai úton történő megkeresést.

A személyes adatok egyéb forrásai
Más forrásokból származó személyes adatokat kizárólag közfeladatot ellátó közigazgatási szervtől, és közhiteles
nyilvántartásból érünk el, ezeket az adatokat közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladataink végrehajtása során használjuk.
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2.

Miért és milyen módon használjuk személyes adatait?

Itt szemléltetjük, hogy miért és hogyan használjuk az előző fejezetben részletezett adatokat.

Milyen célból használjuk
személyes adatait?

Közfeladatainkat teljesítjük
nyilvántartások vezetésével

Közfeladatunk, hogy az Ön
megkeresésére, vagy a mi
megkeresésünkre
szolgáltatásokat nyújtsunk,
eljárást indítsunk Önnel,
Önért, a közösségért.
Közfeladatunk, hogy az Ön
megkeresésére, vagy a mi
megkeresésünkre
szolgáltatásokat nyújtsunk,
eljárást indítunk Önnel,
Önért, a közösségért.
Közfeladatunk, hogy az Ön
megkeresésére vagy a mi
megkeresésünkre
szolgáltatásokat nyújtsunk,
eljárást indítsunk Önnel,
Önért, a közösségért.

Mit jelent ez, és miért szükséges személyes
adatokat használni folyamatainak során?
Jogszabály
által
meghatározott
esetekben,
nyilvántartások vezetése során az Ön által megadott,
más közfeladatot ellátó szerv által részünkre
továbbított, vagy közhiteles nyilvántartásból elért
adatokat
rögzítünk,
javítunk,
módosítunk,
tanúsítunk, törlünk vagy igazolunk.

Adóügyi osztályunk megkeresésére vagy hivatalból
építményadó ügyben, magánszemélyek kommunális
adója
ügyében,
gépjárműadó
ügyekben,
talajterhelési díj továbbá méltányossági vagy
részletfizetési kérelmek elbírálásakor, végrehajtási,
felszámolási és végelszámolási eljárások esetén
kezel személyes adatokat Önről helyi adót érintő
ügyekben.
Anyakönyvi
osztályunk
megkeresésre
vagy
hivatalból születési, házassági és haláleseti
ügyekben kezel személyes adatokat Önről.

Igazgatási osztályunk megkeresésre vagy hivatalból
hirdetmények kifüggesztésekor, talált tárgyak
kezelésekor,
termőföldek
értékesítésekor,
címrendezés során kezelhet személyes adatokat
Önről. Megkeresésére eljár birtokvédelmi eljárás
során, címigazolást állít ki. Hagyatéki eljárások során

Mi a célunk az így gyűjtött személyes
adatokkal?
Feladatunk többek között, hogy
nyilvántartsuk a helyi közösséget, itt élő
embereket
közvetlenül
érintő,
állattartással
kapcsolatos
tevékenységeket, ezzel kölcsönösen
szolgálva az emberek és az állatok jól
létét, vagy polgári védelmi szervezési
feladatokat hajtsunk végre.
Feladatunk, hely ellássuk a helyi
adóhatóság feladatait, nyilvántartsuk és
használjuk az adó meghatározása
szempontjából
lényeges
adatokat,
igazolásokat állítsunk ki, elbíráljuk
kérelmeit.

Mi a jogalapja az adatkezelésünknek?
Közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtása

Közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtása

Feladatunk az anyakönyvi ügyek ellátása

Közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtása

A
jogszabályban
meghatározott
feladatok ellátása a közigazgatási ügyek
tekintetében.

Közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtása
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Közfeladatunk, hogy az Ön
megkeresésére, vagy a mi
megkeresésünkre
szolgáltatásokat nyújtsunk,
eljárást indítsunk Önnel,
Önért, a közösségért.
Közfeladatunk, hogy az Ön
megkeresésére, vagy a mi
megkeresésünkre
szolgáltatásokat nyújtsunk,
eljárást indítsunk Önnel,
Önért, a közösségért.

Fejlesztési és működési célú
pályázatokon veszünk részt

leltározást végez, és kezeli ezzel kapcsolatos
szükséges személyes adatait.
Önkormányzatunk óvodai, segélyekkel kapcsolatos
ügyintézés kapcsán kezeli az Ön által rendelkezésre
bocsátott, és közhiteles nyilvántartásból elért
személyes adatait.
Műszaki osztályunk kötelezési és szakhatósági
eljárások, adó-és értékbizonyítvány kiállítása, illetve
hatósági bizonyítvány kiadása és panaszos ügyeinek
kivizsgálása során, valamint telekalakítási ügyekben
kezeli személyes adatait.
Pénzügyi osztályunk megkeresésre vagy hivatalból
segélyekkel kapcsolatos ügyintézés kapcsán kezeli az
Ön által rendelkezésre bocsátott, és közhiteles
nyilvántartásból elért személyes adatait.
Temetkezési ügyekkel kapcsolatban
sírhely
megváltási személyes adatokat kezeli.
Önkormányzatunk megkeresésre vagy hivatalból
parlagfű
és
egyéb
virágzó
allergén
gyomnövényekkel,
fás
szárú
növényekkel
kapcsolatos, illetve hulladékgazdálkodási és
köztisztasági hatósági ügyekben kezeli az Ön által
megadott, vagy közhiteles nyilvántartásból elért
személyes adatait.
Pályázatok előkészítése során a pályázati projekt
humánerőforrás tervéhez a projekt megvalósító
munkatársak (akár belső, akár külső munkatárs)
önéletrajzait csatoljuk, valamint a tervezett
elszámolható bérköltségeket számos esetben
minden egyes projekt munkatárs esetében az adott
projekt munkatárs aktuális illetményéből kalkuláljuk
ki.

Műszaki feladatok ellátása

Közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtása

Pénzügyi feladatok ellátása

Közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtása

Környezetvédelmi feladatok ellátása

Közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtása

A pályázati projekt, valamint a pályázati
projekt költségvetésének részletes
kimunkálása
Ahhoz, hogy a vállalásokat teljesítsük,
szükséges a magánszemély személyes
adatainak bizalmas gyűjtése és
rendszerezése, valamint elszámolásakor
a prezentálása a támogató felé.

Az Ön hozzájárulása, de bizonyos
esetekben szerződés teljesítéséhez
szükséges célból (pl.: részvétel
képzésünkön)
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Az Ön személyes adatainak használatához fűződő jogos érdekünk
A fentiekben említett esetek, amikor az Ön személyes adatainak használata a mi jogos érdekünk:







a panaszok kezelése és viták rendezése,
szolgáltatásaink színvonalának javítása,
területi igények megértése, köztük azt, hogy mit szeretnek, és nem szeretnek,
az önkormányzat, munkavállalóinak, tulajdonunk védelme,
a közösségellenes magatartások, és más bűncselekmények megelőzése és felfedése,
új szolgáltatások tesztelése és fejlesztése, meglévő szolgáltatások fejlesztése.
3.

A személyes adatok védelme

Adatvédelmi kötelezettségeink teljesítéséhez fizikai, elektronikus és folyamatbeli biztonsági eszközöket
használunk, egyaránt a személyes adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez, archiválásához, és továbbításához. Az Ön
adatainak védelme érdekében alkalmanként kérhetjük a személyazonosság igazolását is, mielőtt megosztjuk
Önnel a személyes adatait.
Személyes adatainak elektronikus védelme érdekében számítógépes biztonsági eszközöket alkalmazunk, mint
például tűzfalak, fizikai belépési védelmi eszközöket használunk a nyilvántartásainkba való belépéshez.
Nyilvántartásainkhoz kizárólag azoknak a munkavállalóknak adunk hozzáférést, akiknek a munkavégzéshez ez
feltétlenül szükséges.
Az Információk biztonságát azok továbbításakor is védjük, törekszünk minden esetben a jogszabályokban
meghatározott csatornán kommunikálni, ha szolgáltatás igénybevételéhez vagy biztosításához szükséges a
személyes adatok továbbítása, minden esetben meggyőződünk arról, hogy szolgáltatónk maximálisan
tiszteletben tartja az Ön jogait.
Mindamellett, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a megfelelő technikai és szervezési eszközök használata
érdekében, így az Ön személyes adatai biztonságának megőrzéséért, kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk
tökéletesen garantálni az Ön által interneten keresztül továbbított személyes adatok biztonságát.
4.

Személyes adatok megosztása más szervezetekkel

Közhatalmi feladataink végrehajtása során sok esetben együtt kell működnünk más közigazgatási szervezetekkel.
Ezt minden esetben a hatályos jogszabályok alapján, a legbiztonságosabb csatornán törekszünk végrehajtani. Az
alábbi esetekben oszthatunk meg együttműködési kötelezettségünkön felül személyes adatokat más
szervezetekkel:




ha jogszabály erre kötelez minket, vagy az igazságszolgáltatás működéséhez szükséges, hogy
megosszunk az általunk kezelt személyes adatokat,
ha azért kell megosztunk személyes adatokat, hogy a jogainkat megalapozzuk, gyakoroljuk vagy
megvédjük,
ha olyan szolgáltatást veszünk igénybe, vagy olyan szolgáltatást biztosítunk Önnek, amihez
nélkülözhetetlen bizonyos, általunk kezelt személyes adatainak megosztása (banki átutalás, biztosítási
jogviszony létesítése, postázás)
5.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Folyamatainkkal kapcsolatban iktatási és iratkezelési jogszabályok alapján kell eljárnunk, ezekben a
jogszabályokban a megőrzésre, levéltári átadásra irányadó határidők rögzítésre kerültek. Az általunk kezelt
személyes adatokat kizárólag a cél eléréséhez szükséges ideig tároljuk, személyes adatait tárolásának időtartama
függ:
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az adatgyűjtési céltól,
az adattárolás kezdő időpontjától,
jogi/hatósági kötelezettségeinktől,
szükség van-e azokra abból a célból, hogy megvédjék akár Önt, akár bennünket.

6.

Közterületi térfigyelő kamerák

A Közös Hivatalt működtető Önkormányzatok településein elhelyezett közterületi térfigyelő kamerák
által készített képfelvételeket az alábbiak szerint kezeljük.

KÖZTERÜLETI KAMERA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Telepítés helye
Márianosztra, Rákóczi út 13.
Márianosztra, Rákóczi út 11.
Márianosztra, Rákóczi út 2.
Márianosztra, Rákóczi út 2.
Márianosztra, Rákóczi út 2.
Ipolytölgyes, Petőfi utca 43.
Ipolytölgyes, Petőfi utca 42.
Ipolytölgyes, Petőfi utca 16.
Ipolytölgyes, Kossuth utca 35.
Ipolydamásd, Fő út 85.
Ipolydamásd, Fő út 15.
Ipolydamásd, 218/2 hrsz.
Ipolydamásd, Fő út 16.
Ipolydamásd, Fő út 51.

Megfigyelt terület
Iskola
Óvoda
Polgármesteri Hivatal főbejárat
Polgármesteri Hivatal defibrillátor készülék
Polgármesteri Hivatal hátsó parkoló
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar
Művelődési Ház
IKSZT épület
Polgármesteri Hivatal
Óvoda
Játszótér
IKSZT épület + Könyvtár
Ravatalozó

A kezelt adatok köre: a kamera látószögébe került személyekről készült képfelvétel és a kamera
által esetlegesen rögzített egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem; élet, testi épség védelme; üzleti titok védelme; jogsértések
megelőzése, megszakítása és dokumentálása, balesetek körülményeinek rögzítése, vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja és a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7. § (3) bekezdése. A képfelvétel
felhasználása esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f) pont).
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Az adatkezelés időtartama: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény szerinti időtartam; azaz a képfelvétel,
vagy más személyes adat rögzítésétől számított 3 munkanap (vagy ötmillió forintot meghaladó
pénz kezelése és tárolása esetén 30 nap), kivéve, ha a felvételt bírósági vagy hatósági eljárásban
bizonyítékként felhasználják.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti,
a fenti adatkezelési időtartamon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az
adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság,
előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített
képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg
kell küldeni. Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon belül,
hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más
személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

A kamera által rögzített felvételhez és egyéb személyes adatokhoz az Adatkezelőnél személy- és
vagyonvédelmi tevékenységet végző személy, a jegyző vagy az általa kijelölt személy és az
adatvédelmi tisztviselő férhet hozzá. Az érintett kizárólag a róla készült képfelvételt tekintheti
meg.

7.

Az Ön jogai

Ha szeretne jogaival kapcsolatos bővebb tájékoztatást kérni, vagy valamelyik adatvédelmi jogosultságát szeretné
érvényesíteni, kérjük, hívjon bennünket ezen a számon:
+ 36 27 572 520
1.

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van tőlünk az Önről általunk kezelt személyes adatait tartalmazó összefoglalót kérni. Amennyiben
folyamatban van személyes adataival kapcsolatos adatkezelés, megkeresésére térítésmentesen a
nyilvántartásainkban elektronikusan, strukturáltadat formájában elérhető, alábbi adatokat tudjuk a
jogszabályokban meghatározott határidőben biztosítani:









milyen célból kezeljük személyes adatait,
milyen kategóriájú személyes adatot kezelünk Önről,
kinek továbbítjuk vagy továbbítottuk az általunk kezelt személyes adatait,
meddig tervezzük kezelni személyes adatait,
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól összefoglaló tájékoztatót,
felügyeleti hatóság elérhetősége, ahová panaszával fordulhat,
ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, azok forrásának megjelölését,
az adatkezelési folyamat kapcsolódik e automatikus döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz?

Amennyiben hozzáférési jogával a felsoroltakon túl kíván élni, adminisztratív költségeinken alapuló díjat
számítunk fel kérése teljesítésért.
2.

Nem megfelelő információk kijavításához való jogosultság

Ha Ön úgy gondolja, hogy az általunk nyilvántartott adatok pontatlanok vagy hiányosak, kérjük lépjen
kapcsolatba velünk, és amennyiben megalapozott kérése, ki fogjuk javítani a hibás adatokat.
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3.

Adatkezelés korlátozására vonatkozó jogosultság

Kérése esetén felülvizsgáljuk adataival kapcsolatos adatkezelési gyakorlatunkat. Erre akkor van lehetőség, ha
vitatja az általunk kezelt adatokat pontosságát, jogszerűségét, szükségességét, tiltakozik az adatkezelés ellen arra
hivatkozva, hogy adatkezelési jogalapunk konkurál az Ön jogos érdekeivel. Kérése kivizsgálása alatt az adatokat
kizárólag tárolhatjuk, amennyiben kérését megalapozottnak találjuk, javítunk adatkezelési folyamatainkon, vagy
töröljük a kezelt adatot, kivéve, ha azok kezelésére




Uniós vagy tagállami közérdekből,
jogi igények előterjesztése, védelme vagy érvényesítése kapcsán,
természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében kerül sor, vagy ha azok kezeléséhez a
korlátozás ellenére Ön hozzájárul.

4.

Tiltakozás a használat ellen, használat megtiltása

Abban az esetben, ha úgy látja, saját helyzetéből fakadóan az Ön érdekeit, jogait és szabadságát sértik az általunk
közérdekből, vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítványunk keretében végzett adatkezelésünk, jogosult
indokolással tiltakozni a használat ellen. Ugyancsak tiltakozhat adatkezelésünk ellen, amennyiben adatait
közvetlen üzletszerzésre használjuk. Minden esetben késlekedés nélkül mérlegeljük kérelmét, és amennyiben
nem tudjuk megfelelően alátámasztani adatkezelésünk fenntartását megalapozó kényszerítő erejű jogos
okainkat, haladéktalanul töröljük adatait.
Ön számos esetben megtilthatja a személyes adatainak használatát, így többek között (de nem kizárólagosan),
ha:




Ön sikeresen nyújt be általános tiltakozást,
Ön vitatja az általunk nyilvántartott személyes adatok pontosságát, kérelme kivizsgálásának idejéig,
nem jogszerűen használtuk az Ön személyes adatait, de Ön nem szeretné, ha törölnénk azokat.

5.

Az adatai törlése

Ön számos esetben kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését, így többek között (de nem kizárólagosan), ha:




az adatkezelés célja megvalósult,
Ön visszavonta a személyes adatainak használatára vonatkozó hozzájárulását (és nincs más jogalapunk
azok használatára),
nem jogszerűen kezeltük az Ön személyes adatait.

Bizonyos esetekben nem élhet ezzel a jogával, többek között, ha az adatkezelésre közérdekű célból, vagy
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében megvalósuló eljárás keretében van szükség, vagy adatainak
kezelése jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme érdekében nélkülözhetetlen.
6.

Az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára

Az adathordozhatóság az Európai Unióban mindenkit feljogosít arra, hogy a személyes adatait szervezetek között
továbbítsa, hordozza. Ez a jog azt jelenti, hogy az érintett jogosult az adatait tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban elkérni az adatkezelőtől.
Ön kérheti, hogy az adatairól küldjünk Önnek vagy egy harmadik személynek másolatot.
Bizonyos esetekben nem élhet ezzel a jogával, mégpedig akkor, ha adatait közérdekű célból, vagy a ránk ruházott
közhatalmi jogosítványaink gyakorlása keretében kezeljük.
7.

Panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz:

Ha Önnek panasza van, szeretnénk segíteni annak elrendezésében, de Önnek jogában áll a személye adatai
általunk történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Honlap címe: www.naih.hu
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