
Adatkezelési tájékoztató 
 az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásával, visszahívásával kapcsolatos döntések során történő adatkezeléséről 

 
Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek, valamint 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) előírásainak figyelembe vételével 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 

– GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  
– a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvény alapján az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 
társaságokban a felügyelőbizottság működése kötelező. 

 
 
4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
Érintett: az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelőbizottságának 
tagja.  
Az adatkezelés célja az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásával, visszahívásával kapcsolatos képviselő-
testületi döntés meghozatala. 
 

Az érintettről kezelt személyes adat Az adatkezelés célja 
 

– név, 
– születési név, 
– születési hely, 
– születési idő, 
– anyja neve, 
– állandó lakcím, 
– telefonszám, 
– e-mail cím  

A vonatkozó képviselő-testületi döntés 
meghozatala 
 

 
Fenti személyes adatokat az Adatkezelő Érintettől szerzi be. A személyes adatok kezelése 
nélkül Adatkezelő nem képes eleget tenni a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
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takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben fogltalt kötelezettsége 
teljesítésének.  
 
 
5. Az adatkezelésre vonatkozó alapvető információk 
A személyes adatok digitalizálására, többszörözésére a jegyzőkönyv készítése, közzététele és 
a törvényességi felügyeleti eljárás lebonyolítása céljából kerül sor. 
 
Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. 
 
Az adatok kezelését kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkatársai végzik feladataik 
ellátása érdekében. A tárolt, nyilvánosságra nem hozott adatokhoz hozzáférni kizárólag az 
arra kijelölt munkatársak, valamint a válaszadásra kijelöltek jogosultak. 
 
6. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal 
A testületi ülésről szóló jegyzőkönyv az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklete 
alapján közzétételre kerül a www.keszthely.hu honlapon, illetve az Mötv. 132. § (3) bekezdése 
alapján törvényességi felügyeleti ellenőrzés céljából megküldésre kerül a Zala Megyei 
Kormányhivatal részére. 
A személyes adatok fentieken túl harmadik személyek részére, 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 – a fentieken túl nem kerülnek 
továbbításra. 
Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak egyes 
személyes adatai közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. Az adatok az önkormányzat 
honlapján közzétételre kerülnek. 
 
7. Az adatkezelés időtartama 
Az adatkezelő a felügyelőbizottsági tag személyes adatait a jogviszony megszűnésekor törli. 
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM 
rendelet melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján – képviselő-testületi, 
bizottsági jegyzőkönyvek és azok mellékletei (Irattári tételszám: U101-U106) nem 
selejtezhetők, – a gazdasági társaságok irányításával és működésével kapcsolatos ügyek iratai 
(Irattári tételszám: U306) nem selejtezhetők. 
 
8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
8.1. 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. 
 
8.2. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a 
rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel 
azok kiegészítését, tiltakozhat a 3.1. pontban megjelölt személyes adat kezelése ellen. 
 



8.3. 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, 
− azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az 
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra, 
− tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem 
kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival  
szemben. 
 
8.4. 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 1 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 
Amennyiben Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felel meg az Infotv. vagy a GDPR 
rendelkezéseinek, illetve azt sérelmesnek véli, javasoljuk, hogy először panaszával az 
Adatkezelőt keresse meg. Panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.  
 
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 u. 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) 


