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AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA 

A tájékoztatás célja, hogy e dokumentumban bemutassuk az érintetteknek a Kömlői 

Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő adatkezelési tevékenysége során az 

adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelését, továbbá rendelkezésükre 

bocsássuk az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó 

információkat.  

Érintett bárki lehet, akinek személyes adatait a Kömlői Polgármesteri Hivatal kezeli. 

A 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 

rendelkezéseinek megfelelően készült el. A fogalmak értelmezésénél a fenti 

jogszabályokban foglalt értelmező rendelkezések az irányadóak. A GDPR szövege 

megtekinthető itt: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679 

 

KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATOKAT?  

Az e tájékoztatóban és a kapcsolódó egyedi adatkezelési tájékoztatók 

vonatkozásában adatkezelőnek a Kömlői Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: az 

Adatkezelő) minősül. 

az Adatkezelő  

 megnevezése: Kömlői Polgármesteri Hivatal 

 Az Adatkezelő elérhetőségei:  

 Az Adatkezelő székhelye és postacíme: 3372 Kömlő, Fő út 26-30. 

Az adatkezelő elektronikus elérhetősége: 

igazgatas@komlo3372.hu  

 Az Adatkezelő telefonszáma: +36 36 481 021 

 Az Adatkezelő képviselője: Dr. Molnárné Dr. Untisz Rita jegyző 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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Az Adatkezelő – közfeladatot ellátó szervezetként – adatvédelmi 

felelős foglalkoztatására köteles. 

 Az Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Pető Balázs 

 Elérhetősége: info@petobalazs.hu  

Az Adatkezelő személyes adatok megismerésére jogosult munkatársairól, illetve az 

adattovábbítások címzettjeiről lentebb olvashat. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE SORÁN AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL 

FONTOSNAK TARTOTT ELVEK 

Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során tiszteletben tartja az érintettek 
személyhez fűződő jogait, amelynek során azokat a hatályos jogszabályi előírások 
figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja a GDPR-ben és az Infotv-ben, 
mindezeken túl pedig a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban 
foglaltak érvényre juttatását.  
 
Adatai biztonságát a következők szerint garantáljuk: minden személyes adat a 

lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. 

Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok 

bizalmasságának (Confidentiality), sértetlenségének (Integrity) és rendelkezésre 

állásának (Availability) biztosítása érdekében (ún. CIA-elv).  

 

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOKKAL 

KAPCSOLATOS ÉRINTETTI JOGOK  

Amennyiben Adatkezelő az Ön személyes adatait kezeli, úgy azzal összefüggésben a 
következő jogok illetik meg:  

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:  

Érintettként Ön jogosult arra, hogy az érintett Adatkezelőtől információt kapjon 
arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. 
Amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy jogosult arra is, hogy 
hozzáférést kapjon  

a) a kezelt személyes adatokhoz,  

b) az kezelt adatok kategóriáihoz, 

c) az adatkezelés(ek) céljaihoz, 

mailto:info@petobalazs.hu
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d) az adatkezelés(ek) címzettjeihez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel a 
személyes adatokat az adatkezelő közölte, vagy közölni fogja, valamint 

e) a személyes adatok tervezett tárolásának időtartamához, vagy – 
amennyiben ez nem lehetséges – az időtartam meghatározásának 
szempontjaihoz.  

A fentieken túl jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, 
hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen, továbbá az adatkezelő tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz 
címzett panasz benyújtási jogáról.  

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes 
adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, 
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 
útján történő – kiegészítését. 
 

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján 
kezelt személyes adatokat.  

 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére 
az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben  

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy  
b) az adatkezelés jogellenes  

és  

az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását.  

Ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az érintett személyes adatokra az 
adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez akkor (ha az érintett 
tiltakozott az adatkezelés ellen) a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen 
abban az esetben, ha az adatkezelés  

a) az adatkezelő, vagy  
b) egy harmadik fél  

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő a tiltakozás 
alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
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érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa az 
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta,  

ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok 
különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez 
megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul  

és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

Amennyiben érintett élni kíván a fenti jogosultságaival, úgy az azok 
végrehajtására nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem 
kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap. 

 

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOKKAL 

ÖSSZEFÜGGŐ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK  

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, 
javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden 
esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. 
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy Szervezetünk kezeli az Ön 
személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati 
lehetőségei vannak: 

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, 
hogy amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott 
Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy 
annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).  

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  

1374 Budapest, Pf. 603.  

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Tel.: 06 1/391-1400 

Fax: 06 1/391-1410 
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Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – 
köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül Ön 
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai 
kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe 
tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt indítja meg.  

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.   

Kömlő, 2021. március 6.  

 

 

 Dr. Molnárné Dr. Untisz Rita 
 jegyző 
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