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Adatkezelési tájékoztató
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményéhez
benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére
irányuló eljárás során végzett adatkezeléséhez
Jelen adatkezelési 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 2016/679. (rövidítve: GDPR) rendelet szabályaival
összhangban készült.
Elérhetőségeink adatkezelési ügyekben:
Adatkezelő:
Rövidített neve:
székhelye:
intézményvezető:
honlap:
e-mail cím:
telefon:

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások
Intézménye
HSZI
1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76.
Nagy Judit Katalin
www.hszi20.hu
jokaikozpont@hszi20.hu
+ 36 1 285-3090

Az adatvédelmi tisztviselő adatai:
neve:
címe:
elérhetősége:

Dr. Mezősi Tímea
1201 Budapest XX., Kossuth Lajos tér 1.
adatvedelem@pesterzsebet.hu

A kezelt adatok köre, célja, az adatkezelés jogalapja és az adatkezelés időtartama:

Kezelt személyes adat(ok)1:

Az igénylő neve, értesítési címe (postacím és/vagy e-mail cím), a
benyújtott adatigénylés adatköre, illetve arra vonatkozó információ,
hogy a HSZI elutasította-e az adatigénylést, ha igen, milyen
indokkal.
Költség-megállapítása kapcsán fentieken túl: név/megnevezés,
cím/székhely, adóazonosító jel/adószám.
HSZI az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
29. § (1)2 bekezdés szerinti cél teljesítése érdekében a 29. § (1b)
bekezdése3 szerinti adatokat kezeli.

1

személyes adat: GDPR 4. cikk 1. pont: 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
Infotv. 29. § (1) bekezdés – „A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot
ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.”
3
Infotv. 29. § (1b) bekezdése – „Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles
eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint
azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés
megadható.”
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A kérelmet benyújtó önkéntes adatszolgáltatása; HSZI a személyes
adatot a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére
irányuló eljárást kezdeményező személytől (igénylőtől) szerzi meg.
Az adatok forrása:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

A közérdekű adatigénylésekkel összefüggésben a HSZI nem kezel
olyan személyes adatokat, melyeket nem az érintett bocsátott
rendelkezésre.
A HSZI adatkezelésének célja a közérdekű és közérdekből
nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítése, az egy
éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől
érkező kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés megállapítása
és teljesítésének dokumentálása.
GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi
kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelést meghatározó jogszabály: az információs
önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvénynek (Infotv.) a közérdekű adatigénylésre vonatkozó
szabályai (Infotv. 26-31. §).
HSZI-nek az Infotv.-ben meghatározott eljárása során 15 nap –
hosszabbítás esetén további 15 nap – áll rendelkezésére az
adatigénylés megválaszolására. Az Infotv. 29. § (1a) bekezdése
alapján a HSZI-hez beérkezett adatigénylések adatait a
benyújtásuktól számított legfeljebb 1 évig kezeli Intézményünk.
Amennyiben az igénylő a közérdekű adat megismerése iránti
kérelmét a HSZI Közzétételi Szabályzatának 1. számú melléklete
szerinti közérdekű adatok igénybejelentő nyomtatványán terjeszti
elő (melyen külön rész szolgál a személyes adatok megadására), az
adatszolgáltatás teljesítését követően ezt a – személyes adatokat
tartalmazó – részt le kell választani a nyomtatványról és
gondoskodni kell annak megsemmisítéséről.

Adatkezelés időtartama:

Adattovábbítás címzettjei,

Az ügyhöz kapcsolódó iratokat a HSZI a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények (A
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.), illetve a
közfeladatot
ellátó
szervek
iratkezelésének
általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.)
szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos
irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek
hiányában – levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően az Ltv. szerint
levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az iratkezelési
rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok
kivételével HSZI az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a
levéltárba adással a személyes adatok kezelése a HSZI-nél
megszűnik.
− MikiSoft Bt. (1039 Budapest, Juhász Gyula u. 15. II/11.): a
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adatfeldolgozók:

Kik férhetnek hozzá a
személyes adatokhoz:

HSZI által az elektronikus levelezőrendszerén keresztül
továbbított adatok tekintetében a levelezőrendszer
adatfeldolgozójaként kerül bevonásra.
− Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág
utca 2-6.): ha az adatigénylő postai úton kereste meg a
Intézményünket érintetti jogai gyakorlása kapcsán.
− NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081
Budapest, Csokonai u. 3.): az adatigénylővel történő
esetleges
elektronikus
kapcsolattartás
keretében
(Ügyfélkapu vagy Cégkapu tárhelyre történő címzés
kapcsán, ha az adatigénylő ezt az utat választotta)
adatfeldolgozóként kerül bevonásra.
Az Ön személyes adataihoz a HSZI közalkalmazottai férhetnek
hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így különösen a HSZI
intézményvezetője, iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés
érdekében, illetve a közérdekű adatigénylési eljárás –
intézményvezető által erre felhatalmazott - ügyintézői az eljárás
lefolytatása érdekében, munkaköri leírás szerinti jogosultságaiknak
megfelelően megismerik az Ön személyes adatait.
Emellett a HSZI képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a
személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás
indul.
A HSZI kivételesen, abban az esetben adja át a személyes adatait
más állami szervek számára, amennyiben Önt érintő ügyben
bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön
személyes adatait tartalmazó iratok átadása.
Fentieken túl a HSZI kijelölt – NAIH-hoz bejelentett - adatvédelmi
tisztviselője feladatainak ellátása során a tevékenységéhez
szükséges terjedelemben a HSZI-ben kezelt valamennyi személyes
és különleges adatba betekinthet.

Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás harmadik
országba, nemzetközi
szervezethez:

Egyéb információ:

Nincsen.
Nem merül fel.
A személyes adatok kezelése elektronikusan és papír alapon
történik a megfelelő technikai és biztonsági intézkedések
megtartása mellett.
A papír alapú adatkezelés helye: a HSZI Jókai utcai
Intézményközpontja, illetve annak kijelölt zárható irodájának,
intézményi helyiségének zárt/zárható szekrénye(i). A személyes
adatok elektronikus kezelése az Adatkezelő tulajdonát képező,
jelszavas beléptetéssel védett gépein történik.

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
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Határidő:
A HSZI az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem
számít bele. A HSZI szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek
számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő
meghosszabbításáról a HSZI a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
I. Átlátható tájékoztatáshoz való jog
Az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthető módon, ingyenesen kell tájékoztatni az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt
megillető jogosultságokról. Amennyiben az érintett tájékoztatást kér, azt számára indokolatlan
késedelem nélkül, de egy hónapon belül meg kell adni.
II. Az érintett személyes adataihoz történő hozzáférés, helyesbítés, törlés, kezelés
korlátozása, tiltakozás és adathordozhatóság joga
Az érintett a személyes adataihoz történő hozzáférési joga alapján 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 a személyes
adatokhoz és a jogszabályban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. A hozzáférésen túl
jogosult a helyesbítés, törlés, kezelés korlátozása, tiltakozás és adathordozhatóság jogának
gyakorlására is.
-

A helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
figyelembe véve az adatkezelés célját, továbbá arra is jogosult, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
-

Az adatok törléséhez való jog

Az adatok törléséhez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő késedelem nélkül
törölni köteles az érintett személyes adatait, ha a GDPR 17. cikkében foglalt okok
valamelyike fennáll.
- Az adatok kezelésének korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére
bizonyos kondíciók keretében az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, mely az adatok
illetéktelen felhasználásának meggátolását szolgáló jogosultság, s mint ilyen, a különös
védettségű adatoknál lehet leginkább releváns.
-

Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítéshez való jog
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Az érintett által ismert adatkezelésektől eltérő, helyesbített, törölt, vagy korlátozott adatokról
kérelemre, ha nem lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést nem kíván, úgy a
változásokról az adatkezelő értesíti az érintettet.
- Az adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, s ez esetben is kiemelt fontosságú
a hordozott adatok teljességének, pontosságának a megőrzése alapelvi szinten.
III. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Tájékoztatás a jogorvoslat lehetőségeiről
A személyes adatok védelméhez fűződő jogai megsértése esetén az érintett fordulhat az
adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett saját lakó-, tartózkodási helye szerinti
Törvényszékhez. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik, ezért a per -az érintett választása szerint – saját lakóhelye,
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
honlap: http://naih.hu,
telefonszám: +36(1) / 391-1400,
postacím: 1530 Budapest Pf.: 5.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is
panaszt tehet. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz
fordulna panaszával - egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása
érdekében - keresse meg az intézményvezetőt vagy az intézmény Adatvédelmi
Tisztviselőjét.
- neve: dr. Mezősi Tímea
- címe: 1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
- elérhetősége: adatvedelem@pesterzsebet.hu
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló sz Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Kelt: Budapest, 2022. január 24.
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Jóváhagyta:
Nagy Judit Katalin
intézményvezető
s. k.

