
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Győrújbarát Község Önkormányzatához benyújtott közérdekű és közérdekből 

nyilvános adatok megismerésére vonatkozó kérelmek során végzett adatkezelésről 

 

1. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő neve: Győrújbarát Község Önkormányzata 

Székhelye: 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.  

Levelezési cím: 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.  

Központi elérhetőségek: https://www.gyorujbarat.hu, +36-96/543-651; +36/20-457-8084 

Jegyző: dr. Szalma-Milkovits Eszter  

Elérhetősége: jegyzo@gyorujbarat.hu; +36-96/543-651 

 

2. Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek 

teljesítése, illetve a teljesítéshez szükséges személyes adatok kezelése, ezen belül az azonos 

igénylőtől egy éven belül azonos adatkörre érkező igények beazonosítása, költségtérítés 

megállapítása esetén annak teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított vagy részben 

elutasított kérelmekre vonatkozó – az Infotv. 30§ (3) bekezdés szerinti – nyilvántartás vezetése, 

valamint az általános közzétételi lista statisztikai adatszolgáltatásának teljesítése. 

 

3. A kezelt (személyes) adatok köre: igénylő neve, értesítési címe vagy email címe, a 

megismerni kért adatkör, elutasítás esetén annak indokai, a válasz (az adatigény teljesítése vagy 

elutasítása) dátuma; továbbá költségtérítés megállapítása esetében név, lakcím, adóazonosító 

jel. 

A személyes adatokat az érintett bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére, az Önkormányzat 

más forrásból nem kezel személyes adatokat. 

 

4. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 26 § (1) bekezdésben foglalt közfeladat ellátása (GDPR 

6. cikk (1) e) pont). Egyúttal az Önkormányzat számára az adatkezelés jogi kötelezettség1, 

adatigénylésnek az Önkormányzat csak akkor köteles eleget tenni, ha az igénylő megadja nevét 

és elérhetőségét, illetve az elutasított kérelmekről, annak indokairól az Önkormányzat köteles 

nyilvántartást vezetni. 2 

 

5. Az adatkezelés címzettjei 

Az adatigénylések során az Önkormányzat nem közöl más címzettel személyes adatot, 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára sem továbbít adatot. 

 

6. Adattárolás időtartama 

Az Önkormányzat az adatigénylések adatait, a kezelt személyes adatokat a benyújtásuktól 

számított egy évig kezeli. 3 Ezt követően az Önkormányzat az ezzel kapcsolatban keletkezett 

iratokat archiválja a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló 335/2015. (XII. 29.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint. 

 

7. Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól 

 

7.1. Tájékoztatás kéréshez való jog 

Az érintett személy a fentiekben megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az 

 
1 Infotv. 29§ (1) bekezdés alapján 
2 Infotv. 30§ (3) bekezdés alapján 
3 Infotv. 29§ (1a) bekezdés alapján 
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Önkormányzattól azzal kapcsolatban, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen 

adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Önkormányzat kinek, mikor, 

milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait. 

 

7.2. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog 

Az érintett jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt személyes adatának 

helyesbítését, kiegészítését, módosítását kérni.  

 

7.3. Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához való jog) 

Az érintett kérheti személyes adatának zárolását (az adatkezelés korlátozott jellegének 

egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás 

addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 

Az adat zárolását kérheti az érintett például az alábbi esetekben,  

- ha az érintett az Önkormányzat jogszerű adatkezelését vitatja és hatósági vagy 

bírósági eljárást kezdeményez, az Önkormányzat a hatóság vagy bíróság 

megkereséséig tovább tárolja az adatot, majd ezt követően törli 

- ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát, a fennálló 

kétség tisztázásának időtartamára; 

- ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az 

Önkormányzat rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan 

feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés 

mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, 

- ha az adatok törlésének lenne helye, de az Önkormányzat vagy más közfeladatot 

ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott 

vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az adatok 

bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, 

illetve jogerős lezárásáig. 

- Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az Önkormányzat az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. 

 

7.4. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha véleménye szerint az Önkormányzat a személyes 

adatait jelen Tájékoztatóban foglaltaktól eltérően kezeli. Eltérő célból, okból, módon történő 

adatkezelés esetében az Önkormányzatnak kell igazolnia, hogy az adatkezelést kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják (például jogos érdek alátámasztására végzett érdekmérlegelés, 

vagy jogi igények előterjesztése, védelme). 

 

7.5. A 7.1.-7.4. pontokban leírt jogok érvényesítésére vonatkozó közös szabályok 

Amennyiben az érintett a 7.1.-7.4. pontokban (helyesbítés, törlés, zárolás, tiltakozás) 

részletezett jogaival élve, írásban megkeresi az Önkormányzatot, megkeresésére az 

Önkormányzat a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb, de legfeljebb 25 napon belül 

válaszol az érintett által megadott elérhetőségére. 

 

7.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Abban az esetben, ha az érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az 

Önkormányzat megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az 

Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat, az érintettet az alábbi 

jogérvényesítési lehetőségek illetik meg. 

 



7.6.1. Felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása: az érintett a felügyeleti hatósághoz 

panaszt nyújthat be, továbbá az őt megillető hozzáféréshez való jogát a Hatóság 

közreműködésével is gyakorolhatja (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

7.6.2. Bírósághoz fordulás joga: az érintett bírósághoz fordulhat, amelynek során a bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, 

a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

III. Irányadó jogszabályok 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete 

(továbbiakban: GDPR) 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.). 
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