
1/    /2022. 

 
Adatvédelmi Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata  

polgári védelmi feladatok ellátásával kapcsolatban kezelt adatokról 

 
 
Keszthely Város Önkormányzata és 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 Keszthely 
Város Önkormányzata, mint Adatkezelő a polgári védelmi feladatok ellátásához kapcsolódó 
adatkezelésekhez személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja. 
 

1. AZ ADATKEZELŐ  
Megnevezése:   Keszthely Város Önkormányzata 
Székhelye:    8360 Keszthely, Fő tér 1.  
Elektronikus levélcím:  polgarmester@keszthely.hu 

 Tel.:     +36 83 505 504 
 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. AZ ÉRINTETTEK,  
A polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár. 
 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, 
– név, – születési név, – nem, – születési hely, – születési idő, – anyja neve, – lakóhely, 
tartózkodási hely, – munkahely, – szervezeti beosztásra vonatkozó adatok, – telefonszám, – e-
mail cím, – foglalkozásra és szakképzettségre vonatkozó adatok. 
 

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 
 
Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás, a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

 
4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA(I), JOGSZERŰSÉGE: 

 
A GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges. Illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdés tartalmazza az 
adatkezelés jogalapját. 
 

 
5. ADATKEZELÉS/ADATTÁROLÁS HELYE, IDŐTARTAMA: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 184. § (4) bekezdése és az 
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM 
rendelet melléklete (Irattári tételszám: X209) és az adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján 
a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 30 
év. 
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6. ADATTOVÁBBÍTÁS:  
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kerül sor adattovábbításra.  
 

7. ÉRINTETTEK JOGAI: 
A hozzáférés (tájékoztatás) joga 
Az érintett jogosult arra, hogy kérése alapján 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. 
 
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 az 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.  

 

8. 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. 

 

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK: 
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 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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