ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú, Általános Adatvédelmi Rendeletének
előírásaival (továbbiakban: GDPR) összhangban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1. A közös adatkezelők megnevezése, elérhetősége:
Deszk Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Képviselő: Király László polgármester
Honlap: www.deszk.hu
Deszki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Képviselő: Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző
Telefonszám: (62) 571-580
Honlap: www. deszk.hu
2. Adatvédelmi tisztségviselő neve, elérhetősége:
A Hivatal részéről:
- neve: dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
- székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
- e-mail címe: ph@deszk.hu
- telefonszáma: +36 62 571-580
3. Kezelt személyes adatok: név, születési név, születési hely, születési idő, édesanyja neve, állandó
lakcím, állampolgárság, érintett vagyoni/jövedelemi helyzetét igazoló adatok, adott esetben az
érintett/hozzátartozójának egészségügyi adatai (orvosi leletek, különböző orvosi
szakvélemények), valamint egyéb dokumentumok, amelyek személyes adatok tartalmaznak és az
érintett becsatolta a kérelme alátámasztásához.
4. Az adatkezelés célja: az Önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése.
5. A személyes adatok kezelésének jogalapjai:
• GDPR 6. cikk (1) b) - szerződés teljesítése
• GDPR 6. cikk (1) c) - adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
6. Címzettek I.
- a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: az érintett által megadott személyes
adatokhoz kizárólag olyan - az Adatkezelők alkalmazásában álló, illetve velük jogviszonyban álló személyek férnek hozzá, akik számára ez a jogosultság a munkavégzésükhöz szükséges;
különösen
- illetékes ügyintézők, az illetékes szervezeti egység(ek) vezetői
- képviselő-testület tagjai.
7. Címzettek II.
- a következő harmadik személyek részére történik adattovábbítás: az érintett erre irányuló
kifejezett nyilatkozata alapján (nyilvános ülés kérése) a Bizottsági előterjesztés/határozat az
önkormányzati döntések nyilvánosságának biztosítása céljából közzétételre kerül az
Önkormányzat hivatalos honlapján. A honlapra feltöltött személyes adatokhoz bármelyik
harmadik személy hozzáférhet.

Zárt ülés választása esetén csak a Csongrád Megyei Kormányhivatal részére kerül továbbításra a
Bizottság üléséről készített jegyzőkönyv (jogszabályi kötelezettség alapján).
8. Címzettek III.
- az Adatkezelők által igénybe vett Adatfeldolgozók: jelen folyamatoknál nem kerülnek
igénybevételre Adatfeldolgozók.
9. A személyes adatok tárolásának időtartama: a kérelem tárgyától függően, a 78/2012. (XII. 28.)
BM rendelet alapján 5-15 év, illetve egyes esetekben az ügyiratok nem selejtezhetőek.
10. Adatbiztonság az adatkezelés során: az Adatkezelők a személyes adatokat az
információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett szerveren és helyiségekben tárolják.
11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
- • tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog,
- • adattörléshez (elfeledtetéshez) valójog,
- • helyesbítéshez való jog,
- • az adatkezelés korlátozásához való jog,
- • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog,
- • adathordozhatósághoz való jog,
- • önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz valójog.
12. Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő(k) köteles(ek) - a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül -‚ közérthető formában,
írásban megadni a választ.
13. Jogérvényesítési lehetőségek:
Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti
hatóság) (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.;telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat.hu (wnaih.hu),
bírósághoz fordulni. Az ügyben illetékességgel a Szegedi Törvényszék rendelkezik.
14. Egyéb tájékoztató elemek:
Az adatszolgáltatás szerződésen, illetve jogszabályon alapul. Az adatszolgáltatás a szerződés
megkötésének előfeltétele. Az érintett azért köteles megadni a személyes adatait, mert a
szerződés, illetve a jogszabályi előírások teljesítéséhez, valamint a felek kommunikációjához
szükséges. Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az érintett kérelme
elutasításra kerül, az adott jogviszony létrejötte, kötelezettségek teljesítése lehetetlenül
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ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOTATÓ
Deszki Polgármesteri Hivatal által végzett adatkezelésekkel
kapcsolatosan
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet)
13. cikke alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Deszki Polgármesteri Hivatal által végzett
adatkezelésekről.
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Deszki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
képviselője: Dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
2. Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője, elérhetősége:
- neve: dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
- székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
- e-mail címe: ph@deszk.hu
- telefonszáma: +36 62 571-580
3. Kezelt személyes adatok: a hivatali ügyintézés során kezelésre kerülhetnek az érintett következő
személyes adatai: név, születési név, születési hely, születési idő, születési ország, állampolgárság,
édesanyja neve, állandó lakcím, e-mail cím (egyes ügytípusok intézése további személyes adatok
megadását is igényelheti). Az ügyintézés során csak olyan adatokat kérünk be, amelyek az adott
ügytípusra vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, illetve az adott ügy elintézéséhez
szükségesek.
4. Az adatkezelés célja: a Hivatal által jogszabályi keretek között végzett feladatok ellátása, illetve
ügyintézés
5. Az adatkezelés jogalapja: általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) a) b) c), e) pontjai, illetve az
adott ügytípusra vonatkozó ágazati jogszabályok.
6. A személyes adatok a következő személyek, szervezetek részére kerül(het)nek közlésre, illetve
továbbításra: az adott ügyet intéző hivatali dolgozók, illetve az ügyintézéshez esetlegesen
szükséges más illetékes külső szervezet/hatóság illetékes dolgozói, önkormányzat tisztségviselői
7. Az adatkezelés időtartama: az adott ügytípusra vonatkozó ágazati jogszabályok által
meghatározott időtartam.
8. Az érintett jogai: hozzáférést kérhet a róla kezelt személyes adatokról, kérheti ezen adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását. Az érintett jogosult tiltakozni a személyes
adatok kezelése ellen, valamint megilleti az adathordozhatóság joga is. Az érintett továbbá
jogosult bármely időpontban, jövőre nézve önkéntes hozzájárulásának visszavonására is.

9. Jogorvoslati lehetőségek:
Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet

arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elérhetőségei:
székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.
e-mail címe: ugyfelszolgalatnaih.hu telefonszáma: +36 I 391-1400
fax száma: +36 1 391-1410 honlap címe: www.naih.hu
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági
igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely
elbírálása a Szegedi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Deszki Polgármesteri Hivatal által üzemeltetett www.deszk.hu weboldalakon kezelt személyes
adatokkal kapcsolatos adatkezelési
tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki:
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Deszk Község Önkormányzata és Deszki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő)
képviselője: Király László polgármester és dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző székhelye: 6772
Deszk, Tempfli tér 7.
Deszk weboldal címe: www.deszk.hu
2. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:
- neve: dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
- székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
- e-mail címe: ph@deszk.hu
- telefonszáma: +36 62 571-580
3. A www.deszk.hu adatkezelései
A www.deszk.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az
adatkezelés időtartamát jelen tájékoztató 1. melléklete tartalmazza.
4. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás:
Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalakon szereplő személyes adatok a Deszki Polgármesteri
Hivatal épületében található szervereken kerülnek tárolásra, ehhez az Adatkezelő semmilyen más
Szervezet szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Adatkezelő fizikai, adminisztratív és logikai
védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje
információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében a szervereken tárolt személyes
adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor,
milyen adathoz fért hozzá.
Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 EU
rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 33. cikk (1) bekezdése alapján
indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. Amennyiben a bekövetkezett adatvédelmi
incidens magas kockázattal jár, akkor a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül köteles minden
érintettet erről értesíteni.
Az Adatkezelő a weboldal használatánál a weboldal látogatójának kifejezett hozzájárulása esetén
anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el.
5. Az érintettek jogai:
Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
- tájékoztatás kéréséhez való jog
- hozzáférés joga
- helyesbítéshez való jog
- törléshez való jog
- zároláshoz való jog
- adatkezelés korlátozásához való jog
- tiltakozáshoz való jog
- jogorvoslati jog

Az érintetti jogok gyakorlásának módja: Az érintett természetes személy írásban (az Adatkezelő
címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat az Adatkezelő felé az
érintetti jogainak gyakorlása végett.
6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:
Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései
alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
- székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
- postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.
- e-mail címe: ugvfelszolgalatnaih.hu
- telefonszáma: +36 1 391-1400
- fax száma: +36 1 391-1410
- honlap címe: www.naih.hu
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági
igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely
elbírálása a Szegedi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

1. sz. melléklet
A www. deszk.hu weboldalon megvalósuló adatkezelések
Ügymenet

Személyes
adatok köre
Név, arckép,
hivatali e-mail
cím,
telefonszám,
pártállás
Név, arckép,
hivatali e-mail
cím,
telefonszám,
pártállás
Képviselőjének
neve,
elérhetősége

Adatkezelés
célja
Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

Adatkezelés
jogalapja
Infotv.
Melléklete,
általános
közzétételi lista

Adatkezelés
időtartama
Tisztségük
betöltésének
ideje

Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

Infotv.
Melléklete,
általános
közzétételi lista

Tisztségük
betöltésének
ideje

Tájékoztatás

Tiltakozásig

Tisztségviselők
szervezeti
egységek
vezetőinek,
köztisztviselők,
hivatali
telefonszáma, email címe
Kitüntetettek
neve, arcképe,
életrajzi adatok

Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

Általános
adatvédelmi
rendelet 6. cikk
(1) bekezdés e)
Infotv.
Melléklete,
általános
közzétételi lista

18/2013 (VII.
10.)
önkormányzati
rendelet
Infotv.
Melléklete,
általános
közzétételi lista

Tiltakozásig

1.

Önkormányzati
tisztségviselők

2.

Önkormányzati
képviselők

3.

Civil szervezetek

4.

Hivatali
telefonkönyv

5.

Kitüntetettek

6.

Házi orvosi és
fogorvosi körzetek

Orvos neve,
hivatali
telefonszáma,
helyettesek neve

Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

7.

Közérdekű adatok

Közzétett
dokumentumban
szereplő adatok

Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

8.

Választások

Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

9.

Honlap
megtekintése

HVB, SZSZB
tagok neve,
határozatok,
jegyzőkönyvek
Érintett IP címe

10.

ph@deszk.hu
titkarsag@deszk.hu

Érintett által
megadott
személyes
adatok

Tájékoztatás

Webes
technológiából
eredő
adatkezelés
Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

Infotv.
Melléklete,
általános
közzétételi lista
2013. évi
XXXVI. tv,
Infotv.
melléklete
Érintett
hozzájárulása
Érintett
hozzájárulása

Tisztségük
betöltésének
ideje

Feladatellátás
időtartama,
ágazati
jogszabályban
meghatározott
idő.
Infotv-ben
meghatározott
idő
Következő
választás
30 nap

Ügy
megindításáig

