
Adatkezelési tájékoztató 

A Képviselői-és Koordinációs Osztály adatkezelése vonatkozásában 

 

Tisztelt Érintett!  

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala (székhely: 1145 Budapest, 

Pétervárad u. 2.) az önkormányzati képviselők és bizottsági tagokkal történő kapcsolattartás 

céljából, valamint az önkormányzati képviselőket és a bizottsági tagokat megillető javadalmazás 

biztosítása céljából az Ön által megadott személyes adatait a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával az alábbiak szerint használja 

fel:  

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal  

Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

Elektronikus levélcím: hivatal@zuglo.hu  

Telefon: +36-1-872-9100 

2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata adatvédelmi tisztviselője:  

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

Elérhetőség: adatvedelem@zuglo.hu 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Drávai Bernadett 

 

3. Az adatkezelés jogalapja:  

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges. 

 

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:  

A kezelt adatok köre  vonatkozó jogszabály adatkezelés célja 

 természetes személy neve 

 születési neve 

 anyja neve 

 születési helye és ideje 

 lakóhelye 

 Az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 44. § 

(1) bekezdése 

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

35. § (1) bekezdése 

 

 

 

tiszteletdíj kifizetése 

 

mailto:adatvedelem@zuglo.hu


 társadalombiztosítási azonosító jele 

 legmagasabb iskolai végzettsége 

 

 

 

 

 

 adóazonosító jele 

 

 

 

 

 email cím, telefonszám 

 

 

 

 

 azonosításra szolgáló igazolvány 

száma 

 

 

 

 

 

 

 a munkavégzés alóli felmentés miatt 

kieső jövedelem megtérítéséhez 

szükséges, a kifizetést megalapozó 

közokiratban szereplő adatok.  

 Budapest Főváros XIV. 

Kerület Zugló Önkormányzat 

Képviselő-testülete 19/2019. 

(XI. 7.) önkormányzati 

rendelete 1. § (1) és (2) 

bekezdése 

 

 

 Az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvény 

94. § (3) és (4) bekezdése 

 

 

 az érintett önkéntes 

hozzájárulása a 

jogalap a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés a) pontja 

szerint 

 

 

 Budapest Főváros XIV. 

Kerület Zugló 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

19/2019.(XI.7.) 

önkormányzati 

rendelete 8. § (1) 

bekezdése 

 

 

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól 

szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 35. § 

(1) bekezdés g) pontja 

 

 

 

 

 

 

 

a jegyzőre vonatkozó kötelező 

adatszolgáltatás teljesítése 

 

 

gyorsabb, hatékonyabb 

kapcsolattartás 

 

 

 

 

utazási bérlet biztosítása 

 

 

 

 

 

a munkavégzés alóli felmentés 

miatt kieső jövedelem 

megtérítése 



  Budapest Főváros XIV. 

Kerület Zugló 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

19/2019. (XI. 7.) 

önkormányzati 

rendelete 7. § (1) és (2) 

bekezdése 

 

5. Az adatkezelés időtartama:  

1. Az érintett családi neve, utóneve, születési neve, lakcíme, születési helye, születési ideje, anyja 

neve, társadalombiztosítási azonosító jele, továbbá iskolai végzettségére vonatkozó, illetve a 

munkavégzés alóli felmentés miatt kieső jövedelem megtérítéséhez szükséges adatokat az 

önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 

melléklete alapján a jogviszony megszűnésétől számított 50 évig kell őrizni.  

2. Az érintett adóazonosító jele vonatkozásában az adatkezelés a képviselői megbízatás 

megszűnéséig tart. 

3. Az érintett elektronikus levélcíme és telefonszáma vonatkozásában az adatkezelés az érintett 

helyi önkormányzati képviselői megbízatásának megszűnéséig, valamint a bizottsági tagság 

megszűnéséig tart. 

4. Az érintett Budapest Főváros közigazgatási területén érvényes, tömegközlekedési eszközök 

igénybevételére jogosító utazási bérlet igénybevételéhez használható igazolvány adatai 

vonatkozásában az adatkezelés az az érintett helyi önkormányzati képviselői megbízatásának 

megszűnéséig, valamint a bizottsági tagság megszűnéséig tart. 

5. Az adatokhoz való hozzáférés: az adatokhoz Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 

Polgármesteri Hivatal azon munkatársai férnek hozzá, akiknek az adatokhoz való hozzáférés 

munkaköri kötelezettségeik elvégzése céljából szükséges. 

 Az érintett családi neve, utóneve, születési neve, lakcíme, születési helye, születési ideje, anyja 

neve, társadalombiztosítási azonosító jele, iskolai végzettsége tiszteletdíj kifizetése céljából, a 

munkavégzés alóli felmentés miatt kieső jövedelem összege ennek megtérítése céljából az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 44. § (1) bekezdés alapján továbbításra kerül a 

központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül a Magyar Államkincstár részére.  

Az érintett adóazonosító jele és családi neve és utóneve kötelező adatszolgáltatás teljesítése 

érdekében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 94. § (3) és (4) bekezdése alapján 

továbbításra kerül az állami adó- és vámhatóságnak.  



6. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján: 

4.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog 

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban 

tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy  

a) mely személyes adatait, 

b) milyen jogalapon, 

c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, 

d) milyen forrásból, 

e) mennyi ideig kezeli, 

f) az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott 

elérhetőségén teljesíti. 

4.2. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségén keresztül, írásban kérheti, hogy az 

adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.  

4.3. A törléshez való jog 

Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti a 

személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. 

4.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog 

Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az 

adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha  

a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, 

b) az érintett vitatja az adatok pontosságát,  

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

felhasználásának a korlátozását, 

d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra ellenőrzés 

lefolytatásáig tart. 

4.5. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az 

adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos 

kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. 

 



8. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az adatkezelő 1. 

pontban megadott elérhetőségein keresztül személyesen, postai úton vagy elektronikusan 

nyújthatja be. 

 

Az érintett a jogai megsértése esetén: 

a) Panaszt jogosult benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

(Magyarország felügyeleti hatósága), amelynek elérhetősége:  

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

web oldala: https://www.naih.hu 

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik. 

b) Emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is. 

c) A 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) vonatkozó rendelkezései alapján joga van peres eljárást   

is kezdeményezni. 
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