
Adatvédelem és felhasználási feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, mert a honlapon személyes adatok kezelése 

történhet, amelynek többféle jogkövetkezménye lehet!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.)

által meghirdete� közmeghallgatás alkalmával a helyi közügyekkel kapcsolatban felte� kérdése során

az Ön által megado� 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  (a  továbbiakban:  GDPR)  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)

2016/679. rendelet előírásainak betartásával az alábbiak szerint használjuk fel:

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Székhelyének címe: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.,

Elektronikus levélcím: hivatal@zuglo.hu;

Telefon: +36 1 8729 100

Adatvédelmi �sztviselő:

dr. Gyürki- Thomann Anikó osztályvezető,

elérhetőség: gyurki.aniko@zuglo.hu; adatvedelem@zuglo.hu;

dr. Török Kata jogi referens

elérhetőség: torok.kata@zuglo.hu; adatvedelem@zuglo.hu;

Az adatkezelés jogalapja:

Az érinte�nek az adatkezelésről szóló tájékoztatás megismerését követően ado� önkéntes, konkrét, 

egyértelmű hozzájárulása. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése az érinte� kifejeze�

hozzájárulásával történik. Az érinte� hozzájárulását az adatkezelő nyilvántartja.

A kezelt adatok köre: családi név, utónév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, utca, 

házszám az érinte� által megado� egyéb személyes adat.



Az adatkezelés célja:

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  CLXXXIX.  tv.  54.  §-  ban  foglalt,  a

közmeghallgatással  kapcsolatban  a  helyi  lakosságnak  a  helyi  közügyeket  érintő  kérdéseire

határidőben történő válaszadási köteleze�ség teljesítése. 

Az adatkezelés időtartalma: az önkormányza� hivatalok egységes ira�ári tervének kiadásáról szóló

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet mellékletében meghatározo�ak szerint 2 év. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érinte� jogai:

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 (a 

továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 

rendeletének 13. cikk (2) bekezdés alapján:

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érinte� személy az adatkezelő 1. pontban megado� elérhetőségeken keresztül, írásban 

tájékoztatást kérhet az Önkormányza�ól arról, hogy

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési cél mia�,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli,

- a Hivatal kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosíto� 

hozzáférést vagy kinek továbbíto�a a személyes adatait.

A Hatóság az érinte� kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megado� elérhetőségre 

küldö� levélben teljesí�.

A helyesbítéshez való jog

Az érinte� személy a megado� elérhetőségeken keresztül, írásban kérhe�, hogy az Önkormányzat 

módosítsa valamely személyes adatát.

A törléshez való jog

Az  érinte� személy  az  1.  pontban  megado� elérhetőségeken  keresztül  írásban  kérhe� a

Önkormányza�ól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul,

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érinte� személy az 1. pontban megado� elérhetőségeken keresztül, írásban kérhe�, hogy a 

személyes adatait az Önkormányzat korlátozza az adatkezelést, ha



- az érinte� vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi 

személyes adatok pontosságát,

- az adatkezelés jogellenes, és az érinte� ellenzi az adatok törlését, ehelye� kéri azok 

felhasználásának korlátozását,

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

érinte� igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, 

vagy

- az érinte� �ltakozo� az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, 

hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érinte� jogos indokaival 

szemben.

A �ltakozáshoz való jog

Az érinte� személy az 1. pontban megado� elérhetőségeken keresztül, írásban �ltakozhat az 

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

kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például �ltakozhat az ellen, ha a Hatóság hozzájárulása

nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

Az érinte� jogainak gyakorlása irán� kérelmet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri 

Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy 

elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül 

megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érinte� a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemze� Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezhe�.

Nemze� Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

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

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

web oldala: h�ps://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.




