
Adatkezelési tájékoztató a jogi kötelezettségen alapuló személyes adatkezelésről 

 

A tájékoztató célja 
 
A Kapuvár Városi Önkormányzat/Kapuvári Polgármesteri Hivatal / 9330 Kapuvár, Fő tér 1. a 
továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 
szóló 2011.évi CXII. törvényben, valamint az Európai Unió és a Tanács 2016/679 (GDPR)  
rendeletében foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A 
tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő ügyfelei tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által a 
jogi kötelezettség alapján kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb 
tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben 
meghatározott fogalmakkal. 
 
Fogalmi meghatározások 

 
1. „személyes adat”: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, 
vagy több tényező alapján azonosítható. 

2. „adatkezelés”: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 
törlés, illetve megsemmisítés. 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
kezelésük korlátozása céljából 

4.  „adatkezelő”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Amennyiben az adatkezelés céljait és 
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog 
is meghatározhatja. 

5. „adatfeldolgozó”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

6. „címzett”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül 
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 
az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy 
feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak. 

7. „harmadik fél”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 



adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást 
kaptak. 

8. „az érintett hozzájárulása”: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

9. „adatvédelmi incidens”: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi. 

10.  „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott 
független közhatalmi szerv  

Az adatkezelés célja: Az egyes hatósági eljárások lefolytatására, valamint adóigazgatási 
feladatok ellátására vonatkozó nemzeti vagy közösségi jogszabályban foglalt kötelezettség 
teljesítése.  
 
A kezelt adatok kategóriái: Az eljárásra, valamint feladat ellátásra vonatkozó nemzeti vagy 
közösségi jogszabályban meghatározott, adatkezelési nyilvántartásban szereplő személyes 
adatok. 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adott nemzeti vagy közösségi jogszabályban meghatározottak 
szerint, valamint az az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6.cikk (1) 
bekezdés c.) pontja, jogi kötelezettség teljesítése 
 
Az adatkezelés időtartama: Az adott nemzeti vagy közösségi jogszabályban 
meghatározottak szerint 
 
Az adatok átadása adatfeldolgozónak: Az adott nemzeti vagy közösségi jogszabályban 
meghatározottak szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében történhet. 
 
Adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az Adatkezelő képviseletére jogosult 
személyek, ill. az Adatvédelmi tisztviselő 
 
Az adatvédelmi tisztviselő személye: Dr. Erős László Péter  
 
Az adatkezeléssel érintett személy jogai: 

· A hozzáférés joga 
 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon 
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az adatkezelő által gyűjtött személyes 
adatokhoz hozzáférést kapjon. 

· A helyesbítéshez való jog 
 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve 



az adatkezelés célját, az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy kérje a hiányos 
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

· A törléshez való jog 
 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, 
hogy személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az EU 2016/679 rendelet 
17.cikk (1) bekezdés által meghatározott feltételek esetén. 

· Az elfeledtetéshez való jog 
 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen 
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa 
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az adatkezeléssel érintett személy kérelmezte a szóban 
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 

· Az adatkezelés korlátozásához való jog  
 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az 
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

· az adatkezeléssel érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő 
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát 

· az adatkezelés jogellenes, és az adatkezeléssel érintett személy ellenzi az adatok 
törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását  

· az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
adatkezeléssel érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez  

· az adatkezeléssel érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az adatkezeléssel érintett személy 
jogos indokaival szemben. 
 

· Az adathordozhatósághoz való jog  
 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta ha az adatkezelés az EU 2016/679 rendelet 
6.cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált 
módon történik. 

· A tiltakozáshoz való jog  



 
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra jogosult arra, hogy a saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az EU 2016/679 rendelet 6.cikk (1) bekezdés a.) 
pontján alapuló személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 
alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 
tovább. 

· Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag 
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá 
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

· az adatkezeléssel érintett személy és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy 
teljesítése érdekében szükséges 

· meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehetővé, amely az adatkezeléssel érintett személy jogainak és szabadságainak, 
valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít 
vagy 

· az adatkezeléssel érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 

Az adatkezelés biztonsága: 
 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú 
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre 
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, 
ideértve, többek között, adott esetben: 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását 
 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 
képességét 
 

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet 
állítani 
 

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

 
 
Jogorvoslati lehetőségek: 
 



 Érintett az Adatkezelő adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzata alapján kérheti a személyes 
adataihoz történő hozzáférést, az adatok helyesbítését, a személyes adat kezelésének korlátozását, 
valamint jogosult a személyes adatok hordozhatóságára, illetve – a jogszabályban meghatározott 
adatkezelési kötelezettségek kivételével- törlési igény benyújtására a tájékoztatóban feltüntetett 
elérhetőségeken.  
Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az 
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Ezen határidő jogos 
indok esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül 
tájékoztatást nyújt. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az adatkezeléssel érintett 
személy kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 
egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés elmaradásának okáról, és a felügyeleti 
hatóságnál, valamint bíróságnál benyújtható panaszkezelés módjáról. 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet 
nyilatkozatot: 
 

· Postai úton a Kapuvár Városi Önkormányzat/Kapuvári Polgármesteri Hivatal 9330 
Kapuvár, Fő tér 1.  címen 

· E-mail útján a jegyzo@kapuvar.hu  e-mail címen 
· Telefonon a +36 96/596-002 telefonszámon 
· Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Erős László Péter E-mail: info@dreroslaszlo.hu  

Tel: + 36 30 650-1718 
 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 
 

· Győri Törvényszék: 9021 Győr, Szent István út 6. 
· Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu  
 
 

 

 

 


