Jelölje elismerésre azokat, akik sokat tesznek Zuglóért!

ZUGLÓÉRT EMLÉKÉREM
Jelölőre vonatkozó adatok:
Jelölő személy/szervezet neve:
Jelölő személy/szervezet elérhetősége
telefon:
e-mail:
Lakcím:
Jelöltre vonatkozó adatok:
Jelölt személy/szervezet neve:
Jelölt személy/szervezet elérhetősége
telefon:
e-mail:

Kérem, indokolja röviden, hogy miért tartja a jelöltet a legmegfelelőbbnek az
elismerésre!

Figyelem! Csak azt a jelölést tudjuk elfogadni, amelynél minden kért információ szerepel.
Alulírott …………………………………….. (jelölő neve) nyilatkozom, hogy az adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakat megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzata az abban foglaltaknak megfelelően kezelje.
A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom,
a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét, valamint az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségei alapján történő adtakezelés
jogszerűségét.

Adatkezelési tájékoztató – Zuglói Emlékérem jelölés
Tisztelt Érintett!
A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.) az Önkormányzati elismerés adományozása tárgyában lefolytatott eljárás
során az Ön által megadott személyes adatokat 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 Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhelyének címe: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
Elektronikus levélcím: hivatal@zuglo.hu
Telefon: +36 1 8729 100
2. Adatvédelmi tisztviselő:
dr. Vörös-Gyöngy Anna
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
Elérhetőség: adatvedelem@zuglo.hu
3. Az adatkezelés jogalapja:
Elsődlegesen az Ön, mint érintett az adatkezelésről szóló tájékoztatás megismerését követően
adott önkéntes, konkrét, egyértelmű hozzájárulása. A név és a lakcím esetében az adatkezelés
jogalapja emellett az Önkormányzatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati elismerések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 29/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet II. melléklet 9.9.
pontjában szereplő feltétel ellenőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettsége. Továbbá az
Önkormányzat kötelezettsége a beérkezett jelölőlapok irattárazása az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet alapján, az
adatkezelés célja ennek a rendeletnek való megfelelés is.
4.
A kezelt adatok köre:
az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme, aláírása.
5. Az adatkezelés célja:
az önkormányzati elismerés adományozásával kapcsolatos előkészítő eljárás lefolytatása,
annak ellenőrzése, hogy Ön Zuglóban legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik-e
(mivel ez a jelölés benyújtásának feltétele). Nevét, telefonszámát és e-mail címét az
Önkormányzat kapcsolattartási céllal is kezeli, annak érdekében, hogy ha jelölése
pontosításra szorul, nem egyértelmű, a Hivatal munkatársai felvehessék Önnel a kapcsolatot
és pontosítást kérhessenek. E mellett az adatkezelés célja az Önkormányzatra vonatkozó, a
3. pontban szereplő jogszabályoknak való megfelelés biztosítása.
6.
Az adatkezelés időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet alapján 2 év.

7.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a polgármesteri hivatal
illetékes dolgozója fér hozzá, az előkészítő eljárás lefolytatása, valamint a lakcímre vonatkozó
feltétel ellenőrzése, továbbá az irattárazás érdekében.
8. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés
alapján:
8.1.

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a Polgármesteri Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Polgármesteri Hivataltól 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 Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az Ön megadott
elérhetőségén teljesíti.
8.2.

A helyesbítéshez való jog

Ön a Polgármesteri Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségén keresztül, írásban kérheti,
hogy az adatkezelő módosítsa valamely (az 5 pontban szereplő célból nyilvántartott)
személyes adatát.
8.3.

A törléshez való jog

Ön a Polgármesteri Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az
adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.
8.4.

Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Ön a Polgármesteri Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti,
hogy a Polgármesteri Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha
a) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen,
b) Ön vitatja az adatok pontosságát,
c) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának a korlátozását,
d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
Ön igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez.
Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az
adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön
jogos indokaival szemben. Az a)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben
foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.

8.5.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a Polgármesteri Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat
az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
9. Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél személyesen, az adatkezelő
székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu email címen
nyújthatja be.
A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti 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: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 22-23. §-a, valamint 52-58. §-a vonatkozik.

