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Adatvédelmi Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete és bizottságai tagjai 
személyes adatainak kezeléséről 

 
A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendeletre (GDPR), 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal, mint 
Adatkezelő által, Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete és bizottságai tagjai 
személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja. 
 

1. AZ ADATKEZELŐ  
1. Adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Megnevezése:   Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Székhelye:    8360 Keszthely, Fő tér 1.  
Adatkezelő képviselője:  Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
Elektronikus levélcím:  jegyzo@keszthely.hu 

 Tel.:     +36 83 505 538 
 Honlap:   www.keszthely.hu 
 
2. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 

Név:     Dr. Skoda Lilla Zsófia 
Cím:     8360 Keszthely, Kossuth L. u. 35.  
Telefonszám:    +36 30/9109648 
Elektronikus levélcím:  adatvedelem@keszthely.hu 

 
2. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS CÉLJA*: 

születési név, születési hely, idő; anyja neve; 
(természetes személyazonosító adatok) 

jogviszony létesítése, jogviszonnyal 
kapcsolatos kifizetések számfejtése 

állandó lakcím kapcsolattartás, testületi, bizottsági anyagok 
megküldése az elektronikus rendszer hibája 
esetén, továbbá jogviszony létesítése, 
jogviszonnyal kapcsolatos kifizetések 
számfejtése 

telefonszám kapcsolattartás, időpont-egyeztetés 

e-mail cím kapcsolattartás, egyeztetés, továbbá 
bizottsági és testületi ülések meghívóinak és 
írásos anyagainak megküldése (Vö.: a 
23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete  
Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról 11.-12. §) 

személyi igazolvány szám, 
személyazonosító, adóazonosító jel 

jogviszony létesítése, jogviszonnyal 
kapcsolatos kifizetések számfejtése 

bankszámlaszám, közlemény rovat jogviszonnyal kapcsolatos kifizetések 
teljesítése, számfejtés 

* A Képviselő-testület tagjainak neve közérdekből nyilvános adat. Aláírásuk kezelésének 
célja: azonosítás, részvétel/hiányzás igazolás, ellenjegyzés. 
 

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA(I), JOGSZERŰSÉGE: 
• GDPR rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség:  

- Magyarország Alaptörvénye;  
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);  
- 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról;  

http://www.keszthely.hu/
mailto:adatvedelem@keszthely.hu


2 
 

- Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete  

 

• érintett kifejezett, előzetes, önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. 
a) pontja) Az érintett ilyen adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az 
érintett beleegyezésével kezeli. Az önkormányzati képviselők és  bizottsági tagok esetében 
a kapcsolattartási adatok kezelésére az érintettek hozzájárulásával kerül sor. 

 
Az adatkezelő jelen tájékoztatóban egyben nyilatkozik, hogy az elérhetőségi adatokat 
kizárólag arra használja, hogy a testületi és bizottsági ülésekkel, azokhoz kapcsolódó ügyekkel 
összefüggésben kapcsolatba lépjenek az érintett képviselőkkel, szükség szerinti egyeztetéseket 
lebonyolítsák, és az előterjesztéseket határidőben továbbítani tudják. 
 

4. ADATKEZELÉS/ADATTÁROLÁS HELYE, IDŐTARTAMA: 
• helye (módja): elektronikusan saját szervereinken, papír alapon a Keszthelyi 

Polgármesteri Hivatal helyiségeiben, irattározással megbízott adatfeldolgozóknál, jogi 
kötelezettség teljesítésének helyén (pl. MÁK).  

• időtartama: az adatok kezelésének, megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza 
meg. Több cél esetén a hosszabb megőrzési idő az irányadó. Egyéb esetek: 
o ha az adatkezelés beleegyezésen alapul, akkor az adatkezelés a hozzájárulás 

visszavonásáig tart, de ha a cél előbb megvalósul, akkor a cél megvalósulásáig. 
o kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban előírt ideig kezeli a Hivatal (pl. 

számviteli tv., Árt.) az adatokat. 

• Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 (XII. 
28.) BM rendelet szerint. Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, juttatásai, 
tiszteletdíja (IT: U507) során keletkező iratok megőrzési ideje: 5 év.  

• az adatkezelés elveinek (7. pont) maximális érvényesülése érdekében kiemelt figyelmet 
fordít a Hivatal a képviselők adatainak kezelésére, különös tekintettel a helyre, és 
időtartamra vonatkozó követelmények teljesülése körében. 

 

5. ADATTOVÁBBÍTÁS:  
A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal, valamint egyetlen munkatársa sem tesz hozzáférhetővé 
a mindenkori képviselőkről személyes adatot illetéktelen személyek számára, valamint nem 
továbbít ilyen adatot EU és EU-n kívüli országba. Ilyen személyes adat kizárólag előzetes 
beleegyezés, kérés, illetve kötelező jogszabályi előírás (felhatalmazás) esetén közölhető, ilyen 
esetben fokozottan ellenőrizni kell a GDPR által meghatározott valamely jogalap meglétét. 
Főszabály szerint az adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 
Esetenként, felügyeletet ellátó szervek (kormányhivatal, Belügyminisztérium, nyomozó 
hatóság) részére kerülhet sor.  

 

6. KÉPVISELŐK (ÉRINTETTEK) JOGAI: 
A hozzáférés (tájékoztatás) joga 
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges 
információhoz hozzáférést kapjon. Továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt 
személyes adatokból. 
 
Helyesbítés, kiegészítés joga 
Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a pontatlan 
személyes adatokat. Szükség esetén kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.  
 
A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga („az elfeledtetéshez való jog”) 
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Ha a kérdéses adatkezelés a hozzájárulásán alapszik, akkor joga van arra, hogy bármikor 
visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül törölje a Hivatal a 
képviselőre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan 
adatkezelésekre, amelyek nem beleegyezésen alapulnak.  
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Ez azt jelenti, hogy az érintett kérésére korlátozott adatokat csak tárolásra kerülnek, 
felhasználására csak az érintett hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben kerülhet sor. 
Az adatkezelés korlátozását többek közt akkor kérheti, ha vitatja az adatok pontosságát és 
kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelést. 
 
Adathordozhatósághoz való jog 
Ha a vitatott adatkezelés hozzájáruláson alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, 
az érintett jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
(pl. PDF vagy Word) formátumban megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
 
A tiltakozás joga 
Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, az érintettnek joga van arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, 
ha a Hivatal (adatkezelő) bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak.  
 
Panasztétel joga 
Ha az érintett megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más 
adatvédelmi jogszabályt, akár írásban, akár szóban panaszt tehet annak érdekében, hogy 
felvetését gyorsabban, hosszadalmas hatósági, bírósági procedúra nélkül helyben orvosolja 
a Hivatal. Panaszát az érintett az adatvédelmi tisztviselőnél is megteheti.  

 

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK: 
• Az érintettnek joga van bírói peres út igénybevételére, vagy  

• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárás 
kezdeményezése, (részletesen lsd.: Infotv.), postacím: 1055 Budapest, Falk 
Miksa utca 9-11., telefonszám: 061/391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
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