
Adatvédelmi tájékoztató 
 Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 által adományozott elismerésekkel összefüggésben kezelt adatokról 
 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
városi elismerő címek, kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásáról szóló 
28/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, döntésekhez 
kapcsolódó adatkezelésre vonatkozik. 
Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelethatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) rendelkezéseinek, továbbá az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült. 
 
1. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő: Keszthely Város Önkormányzata 
Adatkezelő képviselője: Manninger Jenő polgármester 
Postacím: 8360 Keszthely, Fő tér 1. 
E-mail címe: polgarmester@keszthely.hu  
Honlap: www.keszthely.hu 

 
2. Adatvédelmi tisztviselő 

dr. Skoda Lilla 
Postacím: 8360, Keszthely, Kossuth L. u. 35. 
e-mail címe: adatvedelem@keszthely.hu 

 
3. Az adatkezelés jogalapja 
3.1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, az adatok kezelése az Adatkezelő jogi 
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelésre az önkormányzat által alapított 
elismerések adományozása érdekében kerül sor. 
Az adatkezelés jogalapja: A városi elismerő címek, kitüntetések és díjak alapításáról, 
adományozásáról szóló 28/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet alapján az adatszolgáltatás 
elmaradása esetén az előkészítés és a döntés során a javaslat nem vehető figyelembe. 
3.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, az adatok kezelése az Adatkezelő jogi 
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. z adatkezelésre az adózási kötelezettség érdekében 
kerül sor.  
Az adatkezelés jogalapja: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: 
Art.) 50. § Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az elismeréshez kapcsolódó pénzjutalom 
kifizetése nem teljesíthető. 
3.3. Az egyes adatkezelések tekintetében a jogalapról szóló részletes tájékoztatást jelen 
tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
4. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás 
a. Az érintettek körét, a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, a személyes 
adatok forrását - amennyiben az nem az érintett személy - jelen tájékoztató 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
b. Az elismerés adományozásával kapcsolatos előkészítő és ügyviteli feladatokat a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatal látja el. 

mailto:polgarmester@keszthely.hu


c. KIRA rendszerben kezelt adatok: A KIRA rendszer az Adatkezelőnél alkalmazott Központi 
Illetményszámfejtési Rendszer Alkalmazás, ez a rendszer biztosítja az elismeréshez 
kapcsolódó pénzjutalom kifizetését, illetve az Adatkezelőt terhelő közterhek elszámolását. 
A KIRA rendszerben a kifizetéshez, továbbá a közterhek elszámolásához szükséges, valamint 
az Érintett kapcsolattartási adatai kerülnek kezelésre. 
d. A képviselő-testületi határozat és a bizottsági határozat (képviselő-testület bizottságának 
javaslattétele esetén) megosztásra kerül Adatkezelő belső informatikai hálózatán és a 
www.keszthely.hu honlapon. 
f. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. 
 
5. Adattovábbítás 
A KIRA rendszerben kezelt adatokat Adatkezelő a Magyar Államkincstárhoz, a 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 62/B. §-a alapján továbbítja. A bizottsági határozatok, továbbá a 
képviselő-testületi határozatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdése alapján törvényességi felügyeleti célból megküldésre 
kerülnek a Zala Megyei Kormányhivatal részére. 
A személyes adatok a fentieken túl harmadik személyek részére, illetve harmadik országba 
vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott 
vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – nem kerülnek továbbításra. 
 
6. Az adatkezelés időtartama 
Adatkezelő az érintett adatait az alábbi időtartamban kezeli: 
- Az elismerés adományozásával kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a hatályos iratkezelési 
szabályzat alapján az irattári tervben meghatározott időtartamig kezeli; 
- A döntések nem selejtezhetőek, az oklevélben a személyes adatokat az Adatkezelő az 
elismerés átadásáig kezeli; 
- A KIRA rendszerben, továbbá az iratkezelő rendszerben kezelt adatokat az Adatkezelő 50 
évig őrzi; 
- Adatkezelő gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egysége a személyes adatokat a 
számvitel rendjéről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig őrzi. 
A fenti megőrzési idő lejártát követően – a nem selejtezhető iratok kivételével - a személyes 
adatok megsemmisítésre, selejtezésre, illetve törlésre kerülnek. 
 
7. Elhunyt személy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatás 
a. Elhunyt személy elismerésben részesítése érdekében tett javaslathoz kapcsolódóan, továbbá 
elhunyt személy elismerésben részesítése esetén Adatkezelő – az adatkezelés célhoz 
kötöttségének biztosítása érdekében – a személyes adatokat a Rendeletben foglaltak szerint, 
az elismerés adományozása érdekében, az 1. számú mellékletben meghatározottakkal azonos 
módon kezeli. 
b. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítésére az adatkezeléssel érintett, elhunyt 
személy tekintetében az Infotv. 25. §-ban foglaltaknak megfelelően, az elhunyt személy által 
vagy közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az Adatkezelőnél tett 
nyilatkozattal meghatalmazott személy, ennek hiányában a Polgári Törvénykönyv szerinti 
közeli hozzátartozója jogosult. 
 
8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
a. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban 
tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az adatkezelő milyen személyes adatát, milyen 
adatkezelési célból, milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, 
melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet 



továbbá arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal 
közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettettel a harmadik országbeli 
címzettekre és nemzetközi szervezetekre, történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás 
a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. 
b. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti 
a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára  tekintettel 
annak kiegészítését, törlését az ilyen személyes adat kezelése ellen. Az adatok törlése nem 
kezdeményezhető, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 
végrehajtása céljából, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges. 
c. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, 
hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett:  
− vitatja annak pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára, 
− vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri, 
− azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli, bár az 
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra. 
d. Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az 
intézkedés elmaradásának indokáról az érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 
hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak 
megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
Érintettet. 
 
9. Adatbiztonság 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során minden szükséges biztonsági lépést, 
szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek 
magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi 
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek 
között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. 
gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, azokat védett szervereken/fizikai 
helyiségben tárolja, az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférési jogokat 
szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza). Az Adatkezelő az állami és 
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi I. törvényben 
meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, 
termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó 
követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet követelményei szerint kialakított 
információbiztonsági irányítási rendszert üzemeltet. 
 
10. Jogorvoslat 
Panasztételhez való jog: amennyiben az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes 
adatok kezelése jogszabálysértő, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (felügyeleti hatóság) fordulhat. A Felügyeleti hatóság elérhetőségei: székhelye: 
1055 Budapest, Falk Miksa 9-11.  postai címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 1 391-1400, 
honlap: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Bírósági jogorvoslathoz való jog: amennyiben az Érintett megítélése szerint személyes 
adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogszabály szerinti jogait, 
akkor a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt pert indíthat 
(www.birosag.hu/torvenyszekek).  
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Ssz.  Adatkezelés Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja  Kezelt adatok köre  Érintett 

1. Javaslat Javasolt személy 
azonosítása, 
tevékenységének 
megismerése, döntés a 
díj adományozásáról, 
kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pont 

Név, lakcím, telefonszám, 
elektronikus levelezési cím 
Javasolt személy neve, 
lakcíme, foglalkozása, 
tevékenységére, 
teljesítményére, eredményére, 
életútjára, szakmai 
munkásságára vonatkozó 
adatok 

Javaslattevő, javasolt 
személy,  
javasotl személy 
képviseletére jogosult 
személy 

2. Döntés Javasolt személy 
azonosítása, döntés a díj 
adományozásáról 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pont 

A javasolt személyek közül 
díjazott személy neve, 
adományozott díj, 
foglalkozása, tevékenységére, 
teljesítményére, eredményére, 
életútjára, szakmai 
munkásságára vonatkozó 
összefoglaló adatok 

díjazott személy 

3. Oklevél Elismerés 
adományozásának 
dokumentálása, az 
elismerés ünnepélyes 
keretek közötti átadása 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pont 

Az elismerésről szóló 
határozat száma, 
megnevezése, az 
adományozott neve, 
adományozás indoka, 
adományozó nevében eljáró 
személy aláírása 

díjazott személy, 
Elhunyt díjazott 
örököse, családja 
képviselője 

4. Nyilatkozat a 
díjhoz 
kapcsolódó 
pénzjutalom 
kifizetéséhez 
szükséges 
adatok 

Az elismeréshez 
kapcsolódó 
pénzjutalom kifizetése, 
adófizetési 
kötelezettség teljesítése 
Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pont 

Név, születési név, 
adóazonosító jel, születési 
hely, idő, anyja neve, lakcím, 
TAJ szám, számlaszám 

 

Elhunyt díjazott 
örököse, családja 
képviselője 



5. Elismerés 
visszavonása 

Döntés az elismerés 
visszavonásáról, 

azonosítás, 
kapcsolattartás, 
Döntés közlése, 
kapcsolattartás  

GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pont 

Javasolt személy neve, 
lakcíme, telefonszáma 

Elhunyt díjazott 
örököse, családja 
képviselője 

 


