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Az Európai Parlament és a Tanács, 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 Rendelet (2016. április 27.) 13. cikke 

alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal az általa végzett adatkezelésekről a 

következő általános adatkezelési tájékoztatót teszi közzé:  

 

 

1. Adatkezelő információi  

 

Adatkezelő megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Adatkezelő)  

Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  

Képviseli: Dr. Partos János, megyei jegyző  

Posta címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  

Telefonszáma: 72/500-402  

Fax száma: 72/500-469 

E-mail címe: titkarsag@baranya.hu  

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Rudolf Tamás LL.M.  

Adatvédelmi tisztviselő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 72/500-406  

Adatvédelmi tisztviselő faxszáma: 72/500-469  

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: rudolf.tamas@baranya.hu  

 

 

2. Az adatkezelés célja  

 

Az adatkezelés célja, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között 

Adatkezelő biztosítsa az adatvédelem alapjogi elveinek, az adatbiztonság 

követelményeinek érvényesülését, megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést, azok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását és nyilvánosságra 

hozatalát. 

 

Az adatkezelés konkrét céljait Adatkezelő egyes eljárásai tekintetében jelen általános 

adatkezelési tájékoztató függelékében található tájékoztatók tartalmazzák. 

 

 

3. Az adatkezelés jogalapja  

 

Az adatkezelés jogalapjait az Európai Parlament és a Tanács, 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 Rendelet 

(2016. április 27.) (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) b) c) és e) 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu


3 
 

pontjai, továbbá Adatkezelő a feladat- és hatáskörébe tartozó egyes eljárásokra 

vonatkozó ágazati jogszabályok rögzítik.  

Adatkezelő egyes eljárásai tekintetében az adatkezelés jogalapját jelen általános 

adatkezelési tájékoztató függelékében található tájékoztatók tartalmazzák.  

 

 

4. Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, a kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái  

 

Adatkezelő a feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatásához feltétlenül 

szükséges személyes adatokat (különösen: név, születési név, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakcím, e-mail cím) kezeli.  

 

Adatkezelő által kezelt személyes adatok meghatározott körét és a kezelt személyes 

adatok különleges kategóriáit az egyes eljárások tekintetében jelen általános 

adatkezelési tájékoztató függelékében található tájékoztatók tartalmazzák. 

 

 

5. Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbítása  

 

Adatkezelő által kezelt személyes adatokat megismerhetik Adatkezelővel 

köztisztviselői jogviszonyban álló, az adott ügy intézésében részt vevő személyek, 

önkormányzati tisztségviselők, a közgyűlés és az adott ügyben hatáskörrel rendelkező 

bizottság tagjai.  

 

Adatkezelő a személyes adatokat az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek 

részére továbbítja. 

 

Adatkezelő egyes eljárásai tekintetében az általa kezelt személyes adatokat jelen 

általános adatkezelési tájékoztató függelékében található tájékoztatókban 

meghatározott címzettek részére továbbítja. 

  

Adatkezelő harmadik országba, nemzetközi szervezet számára adattovábbítást nem 

végez.  

 

 

6. Automatizált döntéshozatal 

 

Automatizált döntéshozatalra Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során nem kerül 

sor. 

 

 

 

 



4 
 

7. Adatfeldolgozó közreműködése  

 

Adatkezelő egyes adatkezeléseihez adatfeldolgozót vesz igénybe.  

 

Az egyes eljárások során igénybe vett adatfeldolgozók nevét, székhelyét, levelezési 

címét, e-mail címét és telefonszámát jelen általános adatkezelési tájékoztató 

függelékében található tájékoztatók tartalmazzák. 

 

8. A személyes adatok tárolási ideje, törlési határidő  

 

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az adatkezelésre felhatalmazó 

jogszabályban, illetve az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet mellékletében meghatározott 

megőrzési ideig kezeli.  

 

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az egyes eljárások tekintetében jelen 

általános adatkezelési tájékoztató függelékében található tájékoztatókban 

meghatározott időtartam alatt kezeli. 

 

 

9. Adatbiztonsági intézkedések  

 

Adatkezelő a személyes adatokat védi, különösen a véletlen vagy jogellenes 

megsemmisülés, elvesztés, módosulás, jogosulatlan továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

 

Adatkezelő a személyes adatokat az információbiztonsági előírásoknak megfelelően 

védett szervereken és fizikai helyiségekben tárolja.  

 

Az adatbiztonsági intézkedéseket Adatkezelő Informatikai Biztonsági Szabályzata 

tartalmazza.  

 

 

10. Az érintettet megillető jogok  

 

a) Tájékoztatáskéréshez való jog  

 

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, 

valamint az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges címzettjeiről. 

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az 

érintett rendelkezésére bocsátja.  
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b) Hozzáféréshez való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon 

arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:  

− az adatkezelés céljai;  

− az érintett személyes adatok kategóriái;  

− azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a 

harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;  

− adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

− az érintett azon joga, hogy kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

− a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

− ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ;  

− a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal 

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár.  

 

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, Adatkezelő azt első 

alkalommal ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja.  

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Adatkezelő 

elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más 

formátumban kéri.  

 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető. 

 

c) Helyesbítéshez való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó 

személyes adatokat, ha azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak. Az 

adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell.  
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d) Törléshez való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, 

amennyiben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-ában felsorolt indokok 

valamelyike fennáll.  

 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelése esetén az alábbi indokok alapján 

gyakorolható a törléshez való jog:  

− a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték, pl. a telefonon történt bejelentés 

nyilvánvalóan téves volt,  

− az érintett visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelés más jogalap 

hiányában nem folytatható, pl. ha a bejelentést követően eseménykezelésre 

nem kerül sor. Más jogalapnak minősül az eseménykezelésen túl pl., 

amennyiben a jelzés szándékosan valótlan volt, és Adatkezelő ennek 

következtében feljelentést tesz,  

− a személyes adatok kezelése jogellenes,  

− a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

 

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 

jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. 

 

Az érintett az Infotv. 19. §-a alapján az alábbi időtartamokra az alábbi esetekben 

jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést:  

− a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, ha az érintett vitatja Adatkezelő 

által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy 

hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy 

hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg,  

− a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, ha az 

adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az 

érintett írásbeli nyilatkozata vagy Adatkezelő rendelkezésére álló információk 

alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az 

érintett jogos érdekeit,  

− ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de 

Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, 
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jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások során az adatok 

bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 

végleges, illetve jogerős lezárásáig,  

− ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de a 

dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése 

szükséges.  

 

Mely adatkezelések esetén gyakorolható?  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlására irányuló kérelem valamennyi 

adatkezelési cél tekintetében benyújtható, de azt Adatkezelő kizárólag a fent megjelölt 

valamely feltétel fennállása esetén teljesíti.  

 

 

f) Adathordozhatósághoz való jog  

 

Az érintett a Rendelet 20. cikke alapján jogosult az általa Adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban, és jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani. Az érintett kérheti 

továbbá az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, ha ez technikailag 

megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható közérdekű, 

vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés esetén. 

 

g) Felügyeleti hatósághoz fordulás - és bírósághoz fordulás joga  

 

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet 

rendezése érdekében Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.  

 

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett az Infotv. 52. § 

alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, 

továbbá az Infotv. 22. § szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Telefax: +36 (1) 391-1410  

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu   

Honlap: www.naih.hu  

 

A törvényszékek elérhetősége: www.birosag.hu/torvenyszekek  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
http://www.birosag.hu/torvenyszekek
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Határidők az a)-f) pontokban foglalt kérelmek vizsgálatával és 

megválaszolásával kapcsolatban  

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől 

számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott 

intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás 

elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt más formában kéri.  

 

Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel, hogy a kérelem valóban az 

érintettől származik, Adatkezelő saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme 

érdekében további információkat kérhet.  

 

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az 

érintettet.  

 

Adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén 

tájékoztatja azokat a szerveket, amelyekhez az érintett adatait továbbította. 

Amennyiben ez nem történik meg, lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényel, Adatkezelő ennek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre 

adott válaszában tájékoztatja.  

 

Az érintetti jogok esetleges korlátozásával kapcsolatos információkat az adatkezelő 

egyes eljárásai tekintetében az adatkezelési tájékoztató függelékei tartalmazzák.  

 

Adatkezelő köteles megindokolni, ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget. 

 

Pécs, 2020. november 20. 

 

 

 

Dr. Partos János s.k. 

megyei jegyző 
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I. Elnöki Kabinet 

 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

A Baranya Megyei Önkormányzat elnöke részére biztosított elnöki keret 

felhasználásával kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. 
cikke alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről 
az alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Az elnöki keretből történő támogatás esetén a támogatási 

szerződés megkötése, kapcsolattartás a kérelmet benyújtó 

személyekkel. 

Az adatkezelés jogalapja  − GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény II. Fejezet 

− Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének   

tárgyévi költségvetéséről szóló rendelete  

− Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

− Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek Támogatási kérelmet benyújtó természetes személyek. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

− név 

− cím/levelezési cím 

− telefonszám 

− e-mail cím 

− aláírás 

− adóazonosító jel 

− születési hely, idő 

− bankszámlaszám 

− anyja neve 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

benyújtott kérelem nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U614) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a költségvetéssel kapcsolatos 

ügyekben keletkezett iratanyagok megőrzési ideje 15 

év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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 
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jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Baranya Megyei Önkormányzat Facebook oldalának kezeléséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  
 
Facebook Ireland Ltd. 
4 Grand Canal Square  
Grand Canal Harbour  
Dublin 2 Ireland  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A Baranya Megyei Önkormányzat Facebook oldalán az 
önkormányzat működésével kapcsolatos hírek 
megosztása, azok népszerűsítése, a közösségi 
médiafelület látogatóinak tájékoztatása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

– Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés b) pont  

Érintettek A Facebook közösségi oldalon regisztrált személyek, akik 
az oldalhoz tartozó „Kedvelem/Tetszik” gomb 
megnyomásával „lájkolták” a Baranya Megyei 
Önkormányzat Facebook oldalát, illetve az oldalon 
bejegyzést tettek közzé. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

A Facebook oldal felületén a Facebook üzemeltetője által 

mindenkor lehetővé tett adat felhasználó általi 

megosztása, így ideértve a profil nevet és a hozzá 

kapcsolódó fényképet, a felhasználó reakcióját (pl. lájk 

vagy egyéb tetszés kinyilvánítása), kommentjét, üzenetét, 

megosztását, posztját, valamint a felhasználónak a 

Facebook oldalak lájkolására vonatkozó adat. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
kizárólag a Facebook felhasználó egyértelmű 
hozzájárulása alapján kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása az érintett hozzájárulásán 

alapul, melynek elmaradása esetén a közösségi médiában 

való megjelenés nem biztosítható. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során a Facebook Ireland Ltd. részére kerül sor 

adattovábbításra. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az Baranya Megyei Önkormányzat Facebook oldalának 

fenntartásáig, illetve az érintett általi törlésig. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Fényképfelvételek készítésével és felhasználásával kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Adatkezelő és a Baranya Megyei Önkormányzat által 
szervezett rendezvényeken történő fényképfelvételek 
készítése és felhasználása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

– Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés b) pont  

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

2:48.§ [A kapcsolódó bírói gyakorlat szerint a képmás 

vagy hangfelvétel készítéséhez a hozzájárulás ráutaló 

magatartással is megadható. Ilyen ráutaló 

magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, 

hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül 

vagy készülhet. Azonban a fényképfelvétel 

készítéséhez való hozzájárulás nem jelenti egyben a 

felhasználás engedélyezését is, mivel a felhasználásra 

vonatkozó rendelkezési jog önálló, független a 

felvételkészítés engedélyezésétől.] 

Érintettek Az adott eseményen részt vevő természetes személyek. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– képmás 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása az érintett hozzájárulásán 

alapul, melynek elmaradása esetén fényképfelvétel nem 

készíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

A hozzájárulás visszavonásának időpontjáig. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató 

 

Koordinációs feladatok ellátásához szükséges adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 

 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A megyei elnökökkel, alelnökökkel, jegyzőkkel, 

aljegyzőkkel, képviselőkkel, különböző intézmények 

vezetőivel, nemzetközi partnerekkel és a sajtó 

képviselőivel történő kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 27.§ (1) bekezdés 

– A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. 

évi XXI. törvény 13/A. §  

– A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

61.§ (1) bekezdés 

– A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§  

– A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 80.§ (1) bekezdés 

– A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 15.§ (3) bekezdés 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek Baranya megyei polgármesterek, megyei elnökök, 

alelnökök, jegyzők, aljegyzők, képviselők, intézmények 

vezetői, a címlistán szereplő természetes személyek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

− név 

− titulus 

− telefonszám 

− beosztás 

− cím 

− e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

kapcsolattartás nem biztosítható. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U312, valamint U320, illetve U325) és 

Adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján a külföldi 

kapcsolatok lebonyolításával kapcsolatban 

keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 év, valamint a 

sajtóügyekkel kapcsolatban keletkezett ügyiratok 

megőrzési ideje 2 év, illetve .civil és ifjúsági 

szervezetekkel, vallási közösségekkel való 

kapcsolattartás során keletkezett iratok megőrzési 

ideje 2 év. Az elektronikus nyilvántartásokban 

szereplő adatok az érintett személy beosztásának 

változása esetén kerülnek törlésre. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog: a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
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jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató 

 

Elnöki Kabinethez érkező támogatási kérelmek ügyintézésével kapcsolatos 

adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A támogatási szerződések megkötése. 

Az adatkezelés jogalapja  − GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény II. Fejezet 

− Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének   

tárgyévi költségvetéséről szóló rendelete  

− Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

− Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek Támogatási kérelmet benyújtó természetes személyek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

− név 

− cím/levelezési cím 

− telefonszám 

− e-mail cím 

− aláírás 

− adóazonosító jel 

− születési hely, idő 

− bankszámlaszám 

anyja neve 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel. 

 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

benyújtott kérelem nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma  

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U614) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a költségvetéssel kapcsolatos 

ügyekben keletkezett iratanyagok megőrzési ideje 15 

év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges). 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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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 Pécsi Törvényszék 

hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a 

lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

http://www.naih.hu/
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II. Pénzügyi Osztály 
 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

Banki utalásokkal kapcsolatos adatkezelés 

  

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A beérkezett számlák kiegyenlítésének nyilvántartásához, 
illetve a kiállított számlák pénzügyi rendezettségéhez 
kapcsolódó jogszabályban rögzített feladatok ellátása  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 

Korm. rendelet  

– A számvitelről szóló 2000. évi törvény 

– Az államháztartásban felmerülő egyes gyakori 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 

szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 

Érintettek Számlákat kiállító és befogadó gazdasági szervezetek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– Partner neve 

– Működési jellege 

– Adószáma 

– Társasági forma 

– Tevékenység székhelye 

– Bankszámlaszám 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat a beérkezett számlák 

adatai alapján tartja nyilván. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

pénzügyi kifizetés nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U607.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a pénzügyi bizonylatok megőrzési 

ideje 8 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Munkáltatói hitelek, kölcsönök ügyintézésével kapcsolatos adatkezelés 

  

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A munkáltatói hitelek, kölcsönök ügyintézésének 
nyilvántartásához, rendezettségéhez kapcsolódó 
jogszabályban rögzített feladatok ellátása  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 

Korm. rendelet  

– A számvitelről szóló 2000. évi törvény 

– Az államháztartásban felmerülő egyes gyakori 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 

szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 

Érintettek Munkáltatói hitelben részesült természetes személyek 
(munkavállalók) 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– Magánszemély neve 

– Hitelszámla száma 

– Lakcíme 

– Anyja neve 

– Adóazonosító száma 

– Jelzáloggal terhelt ingatlan adatai 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Adatkezelő a személyes adatokat a beérkezett számlák 
adatai alapján tartja nyilván. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

A személyes adatokat a megkötött munkáltatói kölcsön 

szerződés alapján tartja nyilván. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

pénzügyi kifizetés nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U504.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján munkáltatói hitelek, kölcsönökkel 

kapcsolatos iratanyagok megőrzési ideje a jogviszony 

megszűnését követően 50 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

www.naih.hu  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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– A személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

felmerült jogsérelem esetén bírósági 

igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett 

természetes személy pert kezdeményezhet, amely 

elbírálása a Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  



31 
 

Adatkezelési tájékoztató  

 

Önkormányzati követelések érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Az önkormányzati követelések érvényesítésével 
kapcsolatos feladatok nyilvántartásához kapcsolódó 
jogszabályban rögzített feladatok ellátása  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 

Korm. rendelet  

– A számvitelről szóló 2000. évi törvény 

– Az államháztartásban felmerülő egyes gyakori 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 

szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 

Érintettek Önkormányzati követelések érvényesítésével kapcsolatos 
eljárásokban részt vevő természetes személyek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– Partner neve 

– Működési jellege 

– Adószáma 

– Társasági forma 

– Tevékenység székhelye 

– Bankszámlaszám 

– Kintlévőség határideje 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat a kiállított számlák 

adatai alapján tartja nyilván. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

pénzügyi kifizetés nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U607.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a pénzügyi bizonylatok megőrzési 

ideje 8 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

www.naih.hu  

– A személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

felmerült jogsérelem esetén bírósági 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett 

természetes személy pert kezdeményezhet, amely 

elbírálása a Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Pénztári be és kifizetésekhez kapcsolódó adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A pénztári be és kifizetések nyilvántartásához, 
rendezettségéhez kapcsolódó jogszabályban rögzített 
feladatok ellátása  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 

Korm. rendelet  

– A számvitelről szóló 2000. évi törvény 

– Az államháztartásban felmerülő egyes gyakori 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 

szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 

Érintettek Számlákat kiállító és befogadó magánszemélyek és 
gazdasági szervezetek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– Partner neve 

– Működési jellege 

– Adószáma 

– Társasági forma 

– Tevékenység székhelye 

– Bankszámlaszám 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat a beérkezett számlák 

adatai, illetve a személyes okmányok alapján tartja nyilván. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

pénzügyi kifizetés nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U607.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a pénzügyi bizonylatok megőrzési 

ideje 8 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

www.naih.hu  

– A személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

felmerült jogsérelem esetén bírósági 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett 

természetes személy pert kezdeményezhet, amely 

elbírálása a Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Számlák kezelésével kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A beérkezett számlák nyilvántartásához, illetve a kiállított 
számlák rendezettségéhez kapcsolódó jogszabályban 
rögzített feladatok ellátása  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 

Korm. rendelet  

– A számvitelről szóló 2000. évi törvény 

– Az államháztartásban felmerülő egyes gyakori 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 

szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 

 

Érintettek Számlákat kiállító és befogadó gazdasági szervezetek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– Partner neve 

– Működési jellege 

– Adószáma 

– Társasági forma 

– Tevékenység székhelye 

– Bankszámlaszám 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat a beérkezett számlák 

adatai alapján tartja nyilván. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

pénzügyi kifizetés nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U607.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a pénzügyi bizonylatok megőrzési 

ideje 8 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

www.naih.hu  

– A személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

felmerült jogsérelem esetén bírósági 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett 

természetes személy pert kezdeményezhet, amely 

elbírálása a Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  



40 
 

Adatkezelési tájékoztató  

 

Telefonhasználattal kapcsolatos nyilvántartások adatkezelése 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A telefonhasználat nyilvántartásához, rendezettségéhez 
kapcsolódó jogszabályban rögzített feladatok ellátása  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 

Korm. rendelet  

– A számvitelről szóló 2000. évi törvény 

– Az államháztartásban felmerülő egyes gyakori 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 

szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 

 

Érintettek A flottához tartozó munkavállalók és magánszemélyek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– Magánszemély neve 

– Lakcíme 

– Telefonszáma 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

A személyes adatokat a személyes iratok alapján tartja 

nyilván. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

pénzügyi kifizetés nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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(Irattári tételszám: U607.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a pénzügyi bizonylatok megőrzési 

ideje 8 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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III. Szervezési Osztály 
 

 

Adatkezelési tájékoztató  

 

Adózáshoz, járulékokhoz, kedvezményekhez kapcsolódó nyilatkozatokkal összefüggő 

adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A köztisztviselők által adózáshoz, járulékokhoz, 
kedvezményekhez kapcsolódóan kitöltött nyilatkozatokkal 
kapcsolatos jogszabályban rögzített feladatok ellátása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény (első házasok kedvezménye, családi 

kedvezmény; négy vagy több gyermeket nevelő anyák 

kedvezménye; személyi kedvezmény) 

– Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

– Az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés 

– Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

465/2017. (XII.228.) Korm. rendelet 23.§ 

– A társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánynyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 

törvény 46-47.§ 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 102.§  

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek Adatkezelő munkavállalói. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési név, 

– anyja neve,  

– születési hely; 

– születési idő; 

mailto:titkarsag@baranya.hu
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– állandó lakóhely;  

– adóazonosító jel,  

– TAJ szám; 

– összevont adóalapba tartozó jövedelmek; 

– GYES/GYET folyósítási idő, 

– GYES/GYET után járó nyugdíjjárulék összege; 

– gyermek neve; 

– gyermek adóazonosító jele; 

– gyermek TAJ száma; 

– jogosultság jogcíme;  

– családi kedvezményt kérő magánszemély jogosultnak 

minősülő házastársa, élettársa neve; 

– családi kedvezményt kérő magánszemély jogosultnak 

minősülő házastársa, élettársa adóazonosító jele 

– családi kedvezményt kérő magánszemély jogosultnak 

minősülő házastársa, élettársa aláírása; 

– házasságkötés ideje; 

– aláírás.  

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 
– fogyatékos állapot kezdő napja; 

– fogyatékos állapot végső napja; 

– fogyatékos állapot véglegességének ténye; 

– tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek neve; 

– gyermek jogállása 

– gyermek elhalálozásának időpontja; 

– terhességre vonatkozó adat. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén az 

adózáshoz, járulékokhoz, kedvezményekhez kapcsolódó 

nyilatkozat kiadása nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Magyar Államkincstár: a központosított 

illetményszámfejtés révén biztosítja az Adatkezelő 

munkavállalói személyi juttatásainak (illetmények és a 

jogviszony alapján járó egyéb juttatások), 

egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, 

terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a 

munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 

1054 Budapest, Hold u. 4. 

06-1-327-3600 

72/421-400  
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Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U504.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a foglalkoztatottak 

illetményügyeivel kapcsolatos ügyiratok megőrzési 

ideje a jogviszony megszűnésétől számított 50 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató 

 

Választópolgár ajánlóíven ajánlóként történő szereplésével kapcsolatos 

tájékoztatásával összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége 

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu 

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu 

Az adatkezelés célja  A választópolgárok Alaptörvényben, valamint a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben 

meghatározott jogainak biztosítása érdekében a választási 

iroda az ajánlóíveken (megyei listára adott ajánlás, területi 

nemzetiségi listára adott ajánlás) szereplő személyes 

adatokról, kérelemre tájékoztatja a választópolgárt. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 

törvény 2.§ (4) bekezdés 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek Megyei listára, valamint területi nemzetiségi listára ajánlást 

adó választópolgár. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név; 

– személyi azonosító, 

– lakcím; 

– bejelentett tartózkodási hely; 

– e-mail cím; 

– aláírás. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Jelölő szervezetre leadott ajánlás politikai véleményt 

tükröz. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása elmaradásának 

hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén az 

adott választópolgár ajánlóíven szereplő adataira 

vonatkozó tájékoztatás nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Címzettek, adattovábbítás  Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

rendőrkapitányság: amennyiben az adatszolgáltatás 

alapján feljelentés történik. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

 

IdomSoft Zrt. 

- 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 

- kapcsolat@idomsoft.hu  

- 06- 1-795-7800  

Zalaszám Informatika Kft. 

- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 

- info@zalaszam.hu  

- 06-92-502-500 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

- 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 

- info@nisz.hu  

- 06-1-459-4200 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

− A listát ajánló választópolgár adatai: a szavazást követő 

kilencvenedik nap utáni munkanapon (ajánlóívek 

megsemmisítésének napja); 

− területi szintű helyi népszavazás aláírásgyűjtő ívét 

aláíró választópolgár adatai: az érvényes aláírások 

számának megállapítását követő harmincadik és 

negyvenötödik nap között (aláírásgyűjtő ívek 

megsemmisítése). 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a személyes adatok törléséhez való 

jog nem gyakorolható, ha az adatok kezelését jogszabály 

írja elő. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás 

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlásának, vagy jogi igények előterjesztésének, 

érvényesítésének, illetve védelmének biztosítása céljából 

is. 

Adathordozhatósághoz való jog: a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

mailto:kapcsolat@idomsoft.hu
mailto:info@zalaszam.hu
mailto:info@nisz.hu
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jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató 

 

Ajánlóívek, illetve a területi szintű helyi népszavazás aláírásgyűjtő ívek kezelésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 

 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A választópolgárok Alaptörvényben meghatározott 

jogainak biztosítása a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek, a területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán, valamint a területi szintű 

népszavazás során.  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 

törvény 60-62. alcím, XIV. Fejezet, XV. Fejezet 

– A népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 

törvény 61.§ 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – jelöltet ajánló választópolgár; 

– aláírásgyűjtő ívet aláíró választópolgár; 

– ajánlóívet, aláírásgyűjtő ívet igénylő, a választási 

irodának átadó polgár; 

– ajánlást, aláírást gyűjtő polgár 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

Megyei közgyűlés tagjainak választásán jelöltet ajánló 

választópolgár vonatkozásában 

– név; 

– személyi azonosító; 

– magyarországi lakcím; 

– aláírás. 

 

Területi szintű helyi népszavazás aláírásgyűjtő ívét aláíró 

választópolgár vonatkozásában 

– családi és utónév; 

– személyi azonosító; 

– anyja családi és utóneve; 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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– aláírás. 

 

Mindkét előző esetben az aláírást gyűjtő polgár: 

– neve; 

– személyi azonosítója; 

– aláírása. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Jelölő szervezetre leadott ajánlás politikai véleményt 

tükröz. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén az 

aláírásgyűjtés, így a jelöltállítás, vagy a területi szintű helyi 

népszavazás eredményesen nem valósítható meg. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  – területi választási bizottság (nyilvántartásba vétel, 

ajánlásellenőrzésről történő tájékoztatás) 

– Nemzeti Választási Iroda (jelöltek adatai elektronikus 

rendszerve (NVR) kerülnek rögzítésre) 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

 

IdomSoft Zrt. 

- 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 

- kapcsolat@idomsoft.hu  

- 06-1-795-7800  

Zalaszám Informatika Kft. 

- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 

- info@zalaszam.hu  

- 06- 92-502-500 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

- 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 

- info@nisz.hu  

- 06-459-4200 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

− listát ajánló választópolgár adatai: a szavazást követő 

kilencvenedik nap utáni munkanapon (ajánlóívek 

megsemmisítésének napja) 

− területi szintű helyi népszavazás aláírásgyűjtő ívét 

aláíró választópolgár adatai: az érvényes aláírások 

számának megállapítását követő harmincadik és 

negyvenötödik nap között (aláírásgyűjtő ívek 

megsemmisítése) 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

mailto:kapcsolat@idomsoft.hu
mailto:info@zalaszam.hu
mailto:info@nisz.hu
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szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a személyes adatok törléséhez való 

jog nem gyakorolható, ha az adatok kezelését jogszabály 

írja elő. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás 

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlásának, vagy jogi igények előterjesztésének, 

érvényesítésének, illetve védelmének biztosítása céljából 

is. 

Adathordozhatósághoz való jog: a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Állásra jelentkezők, pályázók személyes adataival összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Betöltetlen álláshelyre pályázók körében a kiválasztási 

eljárás lefolytatása, a pályázat elbírálása, a pályázóval 

munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony létesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 45.§  

– A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és 

statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak 

és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó 

szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási 

szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. 

(IV.23.) Korm. rendelet 

Érintettek Álláshirdetésre, pályázatra jelentkező, vagy önéletrajzot 
Adatkezelőnek megküldő természetes személyek. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

Pályázati anyagban, önéletrajzban, motivációs levélben 
szereplő személyes adatok. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

kizárólag a pályázó, jelentkező egyértelmű hozzájárulása 

alapján kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén az 

állásra jelentkező pályázata elutasításra kerül. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Amennyiben Adatkezelő a pályázók közül egy személyt 

kiválasztott a meghirdetett állásra, a ki nem választott 

pályázok személyes adatait haladéktalanul törli, kivéve, ha 

a pályázó – a felvételi eljárás lezárását követően - 

kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adta 

pályázati anyaga Adatkezelő általi megőrzésére annak 

érdekében, hogy Adatkezelő egy később kínálkozó 

álláslehetőség esetén őt értesíthesse. Ez esetben a 

pályázati anyagot Adatkezelő a felvételi eljárás lezárását 

követő 2 évig őrzi meg és kizárólag egy újabb pályázati 

eljárásban való részvétel céljából használja fel. 

 

Az álláshirdetésen kívül megküldött önéletrajzok esetén – 

amennyiben Adatkezelő nem kívánja az önéletrajz küldőjét 

meghallgatni vagy meghallgatást követően alkalmazni – 

Adatkezelő beszerzi az érintett hozzájárulását az 

önéletrajz legfeljebb 6 hónapig tartó kezeléséhez a 

későbbi állásajánlatokról történő értesítés céljából. 

Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozat a felhívásban 

megjelölt időpontig nem érkezik meg, az önéletrajz 

haladéktalanul törlésre kerül. 

 

Amennyiben a pályázó nem kíván élni pályázati anyagának 

újabb pályázati eljárásban történő megőrzése céljából való 

kezelésével, úgy a pályázati anyagot részére Adatkezelő 

visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az által benyújtott 

pályázati anyagot az elbírálási határidőtől számított 90 

napon belül nem veszi át, úgy Adatkezelő azt megsemmisíti 

és a személyes adatokat törli. 

 

Azon önéletrajzok, illetve személyes adatok 

vonatkozásában, melyek pályázati felhívás nélkül, egy 

munkakör betöltésének reményében, papír alapon, illetve 

elektronikus úton, e-mailben érkeznek Adatkezelőhöz, 

Adatkezelő gondoskodik az adatkezelésre vonatkozó 

tájékoztatásról és a kifejezett, egyértelmű és önkéntes 

hozzájárulás igazolható módon történő beszerzéséről. 

Megfelelő hozzájárulás esetén az önéletrajzokat, illetve 

személyes adatokat Adatkezelő a beérkezést követő 2 évig 

őrzi meg és kizárólag pályázati eljárásban való részvétel 

céljából használja fel. Megfelelő hozzájárulás hiányában – 

az érintett egyidejű tájékoztatása mellett – a Hivatal az 

önéletrajzokat, illetve személyes adatokat törli. 
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Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges). 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Biztonságtechnikai beléptető rendszer (CR-2001 IP) alkalmazásával összefüggő 

adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Adatkezelő által használt épületrészbe történő belépés 

érdekében beléptető rendszer működtetése, 

belépőkártyák igénylése, nyilvántartása, jogosultság 

engedélyezése, beléptető ponton történő áthaladás során 

keletkezett adatok rögzítése, felhasználása, illetve az élet- 

és vagyonbiztonság szempontjainak érvényesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A személy- és vagyonvédelmi, valamint 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény 32. § 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói; 

– Közgyűlés tagjai, 

– területi nemzetiségi önkormányzatiképviselők; 

– SZPI munkavállalói; 

– vendég kártyával rendelkező természetes személyek; 

– takarító személyek; 

– portaszolgálat tagjai; 

– Hivatalba be- és kilépő egyéb természetes személyek. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– kártyabirtokos neve; 

– belépés időpontja; 

– kilépés időpontja; 

– belépőkártya azonosító száma. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén 

Adatkezelő épületébe történő belépés megtagadásra 

kerül. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

A beléptető rendszer által rögzített adatokat Adatkezelő az 

adatkezelés céljának megszűnéséig, legfeljebb azonban a 

kártyát használó munkavállaló, vagy más személy 

foglalkoztatása, vagy megbízatása megszűnéséig, illetve 

a kártya használatának visszavonásáig tárolja.  

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b), 

valamint e) pontja alapján nem gyakorolható (az 

adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, 

Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 

valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

illetve védelméhez szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 
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ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Belső telefonkönyv szerkesztésével kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Munkavállalók közti kapcsolattartás biztosítása, a hivatali, 

önkormányzati munka hatékonyságának növelése. 

Az adatkezelés jogalapja  
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 177. § 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– beosztás; 

– szervezeti egység; 

– szoba szám; 

– mellék hívószáma; 

– mobiltelefonszám; 

– e-mail cím. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása Adatkezelő közérdekű 

feladatának végrehajtásához, közhatalmi jogosítványának 

gyakorlásához szükséges, melynek elmaradása esetén a 

feladatellátás hatékonysása, a közhatalmi jogosítvány 

végrehajtása nem biztosítható 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U517) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a köztisztviselői, közalkalmazotti 

nyilvántartásokkal kapcsolatos iratok nem 

selejtezhetők. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges). 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Bírósági ülnökök megválasztásával, nyilvántartásával, visszahívásával kapcsolatos 

adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. 
cikke alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről 
az alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 

 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A bírósági ülnökök megválasztásának lebonyolítása, a 

jogszabályban előírt feltételek meglétének ellenőrzése, a 

bírósági ülnökök megbízatásának megszűnésével 

kapcsolatos feladatok ellátása, a bírósági ülnökök 

nyilvántartása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 10. pont 

– A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CLXII. törvény XIV. Fejezet 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek Bírósági ülnök jelöltek és megválasztott bírósági ülnökök. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési név,  

– születési hely,  

– születési idő,  

– anyja neve,  

– állandó lakcím,  

– iskolai végzettség,  

– szakképzettség,  

– foglalkozás,  

– munkahely neve; 

– munkahely címe; 

– távolléti díj összege; 

– munkahelyének címe,  

– erkölcsi bizonyítvány,  

– telefonszám,  

– e-mail cím 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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– aláírás. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén 

bírósági ülnökké történő választás nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás – Pécsi Járásbíróság; 

– Pécsi Törvényszék; 

– Baranya Megyei Kormányhivatal: a Baranya Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése által tárgyalt előterjesztés, 

döntési javaslat és határozat, jegyzőkönyv továbbításra 

kerül a kormányhivatal részére az ülést követő 15 nap 

elteltével; 

– Csorba Győző Könyvtár: a Közgyűlés üléséről 

készített jegyzőkönyv az ülést követő 15 nap elteltével 

megküldésre kerül a könyvtár részére.  

– Nyilvánosság: a Baranya Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése által, az ülnökválasztás tárgyában hozott 

határozat közzétételre kerül a www.baranya.hu 

internetes oldalon, illetve nyilvános ülésen történő 

tárgyalás esetén az előterjesztés és a döntési javaslat 

is. 

– Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

részére, amennyiben a beérkezett jelentkezések száma 

meghaladja a megválasztható ülnökök számát és a 

Hivatal nem tudja feltölteni a rendelkezésre álló ülnöki 

létszámot. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: H701) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a bírósági ülnökök jelölésére, 

megválasztására és visszahívásra irányuló eljárás 

során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 5 év. 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U102-U106) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján közgyűlési, bizottsági 

jegyzőkönyvek és azok mellékletei nem selejtezhetők. 

http://www.baranya.hu/
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Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog: a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

  

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató 

 

Cafetéria juttatással összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A köztisztviselők részére nyújtott béren kívüli cafetéria 
juttatás célja a hosszú távú elkötelezettség biztosítsa és a 
munkavállalók biztonságérzetének növelése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 151. § 

– A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról 

és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 

31.) Korm. rendelet VIII. alcím 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési név, 

– anyja neve,  

– születési hely; 

– születési idő; 

– állandó lakóhely;  

– levelezési cím; 

– mobiltelefon szám; 

– email cím;  

– adóazonosító jel,  

– TAJ szám; 

– igényelt juttatás; 

– aláírás.  

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén az a 

cafetéria juttatás nem biztosítható. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Magyar Államkincstár: a központosított 

illetményszámfejtés révén biztosítja az Adatkezelő 

munkavállalói személyi juttatásainak (illetmények és a 

jogviszony alapján járó egyéb juttatások), 

egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, 

terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a 

munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 

1054 Budapest, Hold u. 4. 

06-1-327-3600 

72/421-400 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U504.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a foglalkoztatottak 

illetményügyeivel kapcsolatos ügyiratok megőrzési 

ideje a jogviszony megszűnésétől számított 50 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 
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Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

A Baranya Megyei Önkormányzat Dísztermének bérbeadása 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 

 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, 

Papnövelde utca 5. szám alatti Díszterem ingatlan 

hasznosítása, bérbeadása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény (36. § (2) bekezdés 

– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvtv.) 5.§ (5) bekezdés b) pont 

– A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 29.) 

önkormányzati rendelet 15/A § 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek A Díszterem ingatlant bérbe vevő természetese 

személyek. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– lakcím,  

– bankszámlaszám, 

– adószám, 

– telefonszám, 

– e-mail cím, 

– aláírás. 

–  

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

Díszterem ingatlan nem adható bérbe. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor eni a 

rendelkezésre álló ülnöki létszámot. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U619) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján az önkormányzati vagyon 

kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére, 

jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, 

vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó alapiratok, 

szerződések, beruházási terv, tervpályázat, 

tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartása 

során keletkezett ügyiratok nem selejtezhetők. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog: a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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, 
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hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Csoportos balesetbiztosítással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. 
cikke alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről 
az alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A Hivatal munkavállalói, valamint a Közgyűlés elnöke, 
alelnöke csoportos balesetbiztosításával kapcsolatos 
nyilvántartások vezetése, ügyintézés. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

Érintettek Adatkezelő munkavállalói, illetve a Közgyűlés elnöke, 
alelnöke. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési idő; 

– nem; 

– kockázati csomag neve; 

– belépés dátuma; 

– kilépés dátuma;  

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása szerződés teljesítéséhez 

szükséges, melynek elmaradása esetén a csoportos 

ballesetbiztosítás nem kerül megkötésre. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Aegon Magyaraország Általános Biztosító Zrt.: a 

biztosítási szerződések megkötése, a szolgáltatások 

teljesítése, az érintettek tájékoztatása, valamint jogszabály 

által előírt kötelezettségek teljesítése. 

New West Biztosítási Alkusz Kft.: ügyféligények 

felmérése, valamint a legkedvezőbb szolgáltatást nyújtó 

biztosítási fedezet ajánlása, illetve a biztosítási szerződés 

megkötése. 

 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Aegon Magyaraország Általános Biztosító Zrt.   

1091 Budapest, Üllői út 1. 

06-1-477-4800 

www.aegon.hu  

 

New West Biztosítási Alkusz Kft. (biztosításközvetítő 

partner) 

7621 Pécs, Jókai tér 5. 

72/511-355 

info@newwest.hu  

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U501) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a munkaügyi kimutatásokkal 

kapcsolatos ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

www.naih.hu  

– A személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

felmerült jogsérelem esetén bírósági 

igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett 

http://www.aegon.hu/
mailto:info@newwest.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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természetes személy pert kezdeményezhet, amely 

elbírálása a Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatással összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 14. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A munkaviszony létesítése, fenntartása, illetve a munkakör 
betöltéséhez szükséges alkalmasság igazolása, annak 
megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és 
munkahelyen végzett tevékenység által okozott 
megterhelés a vizsgált személy számára milyen 
igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, valamint 9. cikk (2) 

bekezdés h) pont 

– A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58.§ 

– A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és 

statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak 

és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó 

szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási 

szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. 

(IV.23.) Korm. rendelet 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – Meghatározott munkakörben foglalkoztatott, illetve 
foglalkoztatni kívánt természetes személy. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– Név; 

– Születési idő; 

– Lakcím; 

– munkakör; 

– TAJ szám;  

– A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti személyes 
adatok 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi 

célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének 

felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy 

szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások 

irányítása érdekében  

– munkaköri alkalmasság ténye; 

– ehhez szükséges feltételek. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti, a kezelt 

különleges személyes adatokat az adatkezelő 

egészségügyi szolgáltatót az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

szolgálati jogviszony megszüntetésére is sor kerülhet. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Dr. Ruzsa Csaba főorvos; 

A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a 

vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató 

csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált 

személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen 

feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve 

annak teljes dokumentációját a munkáltató nem ismerheti 

meg. 

Adott esetben a munkaviszony áthelyezéssel történő 

megszűnése esetén az új munkáltató részére történhet 

adattovábbítás. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatkezelő egészségügyi 

szolgáltató neve, székhelye, 

levelezési címe, e-mail címe, 

telefonszáma 

Dr. Ruzsa Csaba főorvos 

Uránvárosi Rendelőintézet (7633 Pécs, Veress E. utca 2. 

I/105,106.) 

72/523-523/347, 313 mellék 

ruzsacs@t-online.hu  

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U508.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a foglalkoztatottak adatival 

kapcsolatos ügyiratok megőrzési ideje a jogviszony 

megszűnésétől számított 50 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

mailto:ruzsacs@t-online.hu
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Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Személygépjárművek GPS nyomkövető rendszerek használatával összefüggő 

adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Az Önkormányzat és a Hivatal gépjárműveinek, valamint a 

gépjárművekben szállított informatikai berendezések, 

eszközök vagyonvédelmének biztosítása.  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 

– Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. 

§ (1) bekezdés 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 12.§ 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek Személygépjárművet igénybe vevő természetes 
személyek. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– személygépjárművet vezető neve; 

– GPS nyomkövető rendszer által rögzített név; 

– jelszó; 

– útvonal adatok 

– menetlevélen szereplő adatok; 

– aláírás.  

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása Adatkezelő közérdekű 

feladatának végrehajtásához, közhatalmi jogosítványának 

gyakorlásához szükséges, melynek elmaradása esetén a 

feladatellátás hatékonysása, a közhatalmi jogosítvány 

végrehajtása nem biztosítható 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Címzettek, adattovábbítás  Mobile LBS Kft.: az online járműbiztonsági és GPS 

nyomkövető szolgáltatás igénybevétele érdekében. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Mobile LBS Kft. (szolgáltatás működéséhez szükséges 

technikai feltételek biztosítása) 

7625 Pécs, István utca 7. 1/6. 

toth@whereis.hu 

06-80-296-890  

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

A GPS által rögzített elektronikus adatokat Adatkezelő az 

adatkezelés céljának megszűnéséig, legfeljebb azonban 2 

évig tárolja. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári 

tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 

melléklete (Irattári tételszám: U609.) és Adatkezelő 

iratkezelési szabályzata alapján gépkocsik 

üzemeltetésével kapcsolatos iratok megőrzési ideje 2 

év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b), 

valamint e) pontja alapján nem gyakorolható (az 

adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, 

Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 

valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

illetve védelméhez szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges)  

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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, 

mailto:toth@whereis.hu
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hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Iktatással, ügyiratkezeléssel összefüggő személyes adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 

 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Az önkormányzati ügyek, valamint egyéb ügyek hivatali 

intézése, az ügyiratok iratkezelési szabályzatban foglaltaknak 

megfelelő kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 

– Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) 

– az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) 

bekezdés a) pont  

Érintettek természetes személy ügyfelek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési név,  

– születési hely,  

– születési idő,  

– anyja neve,  

– állandó lakcím,  

– telefonszám,  

– e-mail cím 

– aláírás.; 

– iratban foglalt egyéb személyes adatok. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

kizárólag az érintett egyértelmű hozzájárulása alapján kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen 

alapul, melynek elmaradása esetén az önkormányzati ügyek, 

valamint egyéb ügyek hivatali intézése nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem kerül 

sor. 

Címzettek, adattovábbítás A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az érintett adatai 

továbbításra kerülhetnek egyéb illetékes szerv, hatóság 

részére. 

Levéltár: A levéltár számára történő ügyiratátadás a Rendelet 
65. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések betartásával 
történik. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (ASP Iratkezelő 

szakrendszer) 

– 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 

– info@nisz.hu  

– 06-1-459-4200 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U406) és az adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján az iktató- és mutatókönyv nem 

selejtezhető, egyebekben az adott iratra vonatkozó őrzési idő. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek érvényesítése 

érdekében az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben 

meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos 

információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági 

osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó 

követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendeletben 

foglaltak szerint kialakított információbiztonsági irányítási 

rendszert működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. pontjában 

meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a személyes 

adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós 

vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve 

közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 

céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

mailto:info@nisz.hu
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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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe 

tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Illetményből történő levonással összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 14. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Illetményből történő levonás jogszabály, illetve 
végrehajtható határozat alapján. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 149. § 

– Végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név; 

– születési név; 

– születési hely, idő; 

– anyja neve; 

– adóazonosító jel; 

– lakcím; 

– bíróság letiltó végzésében szerepkő személyes adatok; 

– közvetlen letiltásban vagy felhívásban szereplő 
személyes adatok; 

– végrehajtói letiltásban szereplő személyes adatok 
(jogerős határozat ügyszáma, a végrehajtandó 
határozat tartalma, a követelés jogcíme, 
összegszerűsége, az adós neve, lakcíme, az 
azonosításához szükséges egyéb adat, a munkáltató 
neve, székhelye, továbbá az, hogy a követelést a 
munkabér hány százalékáig kell levonni és azt kinek a 
részére kell kifizetni, átutalni); 

– aláírás. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől, valamint a 

végrehajtótól, illetve bíróságtól gyűjti. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
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Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén az 

illetményből történő levonás nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Adós: Adatkezelő kötelessége, hogy legkésőbb a letiltás 

átvételét követő munkanapon értesítse az adóst a letiltásról 

Magyar Államkincstár: Adatkezelő intézkedik, hogy a 

munkabér esedékessé válásakor (a kifizetésének napján) 

a letiltott összeget a munkabérből vonják le, és fizessék ki 

a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalják át a 

végrehajtói letéti vagy más számlára,  

Letiltást kibocsátó szerv: Adatkezelő értesíti a letiltás 

foganatosításának akadályáról a letiltást kibocsátó szervet. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 

1054 Budapest, Hold u. 4. 

06-1-327-3600 

72/421-400 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U504.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a foglalkoztatottak 

illetményügyeivel kapcsolatban keletkezett ügyiratok 

megőrzési ideje a jogviszony megszűnésétől számított 

50 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 
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közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Jelképek, valamint a megye neve használatának nyilvántartásával összefüggő 

adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 

 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Baranya megyei jelképei, valamint a megye neve 

használatára kiadott, valamint visszavont engedélyek 

nyilvántartása, a képviselői, illetve a hivatali munka 

segítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 

– Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja  

Érintettek Jelképek, illetve a név használatát kérelmező, valamint 

arra engedélyt kapó természetes személyek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– lakóhely,  

– telefonszám,  

– e-mail cím; 

– telefax szám; 

– használat szabályszerűségéért felelős személy neve 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása Adatkezelő közérdekű 

feladatának végrehajtásához, közhatalmi jogosítványának 

gyakorlásához szükséges, melynek elmaradása esetén a 

a jelkép, illetve névhasználat nem engedélyezhető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U109) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján az okmánytárral kapcsolatos iratok 

nem selejtezhetők. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

www.naih.hu  

– A személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

felmerült jogsérelem esetén bírósági 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett 

természetes személy pert kezdeményezhet, amely 

elbírálása a Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Jutalommal, jubileumi jutalommal, céljuttatással összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A közszolgálati tisztviselők a kinevezési okiratban foglalt 
illetményükön felül egyéb juttatásokban részesítése, 
amennyiben a törvényi feltételeket teljesítik.  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 150-154. § 

– Kttv. 130.§ 

– A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról 

és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 

31.) Korm. rendelet IV. alcím 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név; 

– célfeladat tárgya; 

– célfeladat tartalma; 

– célfeladat teljesítésének dátuma; 

– célfeladat teljesítésének mértéke; 

– céljuttatás összege; 

– jutalom összege; 

– jubileumi jutalom összege. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén az az 

egyéb juttatások nem teljesíthetők. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Címzettek, adattovábbítás  Magyar Államkincstár: a központosított 

illetményszámfejtés révén biztosítja az Adatkezelő 

munkavállalói személyi juttatásainak (illetmények és a 

jogviszony alapján járó egyéb juttatások), 

egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, 

terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a 

munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását. 

Belügyminisztérium: a céljuttatással kapcsolatos 

adatokról (a célfeladat megnevezéséről, a céljuttatás 

kifizetéséről, annak összegéről, a közszolgálati tisztviselők 

besorolásáról, a szervezet megnevezéséről, amennyiben a 

céljuttatás uniós forrásból kerül kifizetésre, akkor a projekt 

elnevezéséről és számáról) a Adatkezelő a 

tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja a 

belügyminisztert. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 

1054 Budapest, Hold u. 4. 

06-1-327-3600 

72/421-400 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U504.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a foglalkoztatottak 

illetményügyeivel kapcsolatban keletkezett ügyiratok 

megőrzési ideje a jogviszony megszűnésétől számított 

50 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 
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Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Elektronikus megfigyelő rendszer működésével kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Adatkezelő területén tartózkodó személyek életének, testi 

épségének védelme, valamint az ők, illetve az 

Önkormányzat és a Hivatal tulajdonában vagy 

használatában álló vagyontárgyak védelme, jogsértő 

cselekmények megelőzése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 

– A személy- és vagyonvédelmi, valamint 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdés 

Érintettek – Hivatal épületében tartózkodó természetes személyek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– képmás; 

– kameraképpel megszerezhető adatok. 
 
Adatkezelő által használt épületrészben 3 db kamera 
üzemel: 
1. Bejárati automata üvegajtó lépcsőházi pihenő felöli 

oldala: megfigyelt terület: a lépcsőház 1. emeleti 
pihenőrésze és a hozzá kapcsolódó lépcsőkar. 

2. Bejárati automata üvegajtó közlekedő folyosó felöli 
oldala: megfigyelt terület: a bejárati terület előtti 
közlekedőrész. 

3. Függőfolyosó irányába nyíló ajtó lépcsőházi pihenő 
felöli oldala: megfigyelt terület: a lépcsőház I. emeleti 
pihenőrésze és a hozzá kapcsolódó lépcsőkar. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása Adatkezelő közérdekű 

feladatának végrehajtásához, közhatalmi jogosítványának 

gyakorlásához szükséges, melynek elmaradása esetén 

Adatkezelő területén tartózkodó személyek életének, testi 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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épségének védelme, valamint az ők, illetve az 

Önkormányzat és a Hivatal tulajdonában vagy 

használatában álló vagyontárgyak védelme, jogsértő 

cselekmények megelőzése nem biztosítható 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

A képfelvételeket Adatkezelő a központi felvevőegységen 

3 munkanapig tárolja. 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U344) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a hivatal működtetésével 

kapcsolatos ügyekben - ideértve az elektronikus 

megfigyelőrendszer működése útján rögzített kép 

felvétel megismerésének okáról, idejéről, a megismerő 

személyéről felvett jegyzőkönyvet - keletkezet 

ügyiratok megőrzési ideje 5 év.  

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b), 

valamint e) pontja alapján nem gyakorolható (az 

adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, 

Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 

valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

illetve védelméhez szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
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jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Közgyűlés tagjai, valamint nem képviselő bizottsági tagok személyes adatainak 

kezelése  

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 

alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 

alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 

 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu   

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu   

Az adatkezelés célja  A Közgyűlés tagjainak, valamint a nem képviselő bizottsági 

tagok jogviszonyának létesítése, módosítása és 

megszüntetése, valamint tiszteletdíj biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) VII/A Fejezet 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

– Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

33.§ 

– Rendelet 34.§ 

– Rendelet 38.§ 

Érintettek Helyi önkormányzati képviselők és a nem képviselő 
bizottsági tagok (a továbbiakban: képviselő)  

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név; 

– születési hely és idő; 

– anyja neve; 

– állandó lakcím; 

– tartózkodási hely címe; 

– adóazonosító jel; 

– TAJ szám; 

– telefonszám; 

– email cím; 

– bankszámlaszám; 

– számlavezető pénzintézet neve; 

– iskolai végzettség; 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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– nyugdíjas képviselő esetén: (ennek ténye, 
nyugdíjhatározat és értesítőben szereplő adatok) 

– Kttv. 225/L § szerinti adatok; 

– tiszteletdíj összege; 

– aláírás. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Kttv. 225/L. § (4) bekezdése szerinti adatok  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

vonatkozó jogszabályi kötelezettség nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás Magyar Államkincstár: a központosított 

illetményszámfejtés révén biztosítja az Adatkezelő 

munkavállalói személyi juttatásainak (illetmények és a 

jogviszony alapján járó egyéb juttatások), 

egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, 

terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a 

munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 

1054 Budapest, Hold u. 4. 

06-1-327-3600 

72/421-400 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U507) és az adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján képviselők nyilvántartásával, 

összeférhetetlenségével, juttatásaival, tiszteletdíjával 

kapcsolatos iratok a képviselői jogviszony 

megszűnésétől számított 5 év.  

Elnök, elelnök vonatkozásában: (Irattári tételszám: U508) 

és az adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján a 

képviselői jogviszony megszűnésétől számított 50 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 
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Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu   

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Képviselői, köztisztviselői vagyonnyilatkozatok kezelésével összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A képviselők és a Hivatal munkavállalói vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 39. § 

– Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

103. § 

– A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és 

statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak 

és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó 

szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási 

szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. 

(IV.23.) Korm. rendelet 

Érintettek Képviselő és a velük közös háztartásban élő házas- vagy 
élettárs, valamint gyermek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– vagyonnyilatkozat tételre kötelezett neve; 

– hozzátartozó neve; 

– hozzátartozó családi jogállása; 

– vagyonnyilatkozat tétel esedékességének időpontja; 

– vagyonnyilatkozat tétel teljesítésének időpontja; 

– vagyonnyilatkozat visszaadásának időpontja 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása elmaradásának 

hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén az 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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adózáshoz, járulékokhoz, kedvezményekhez kapcsolódó 

nyilatkozat kiadása nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U515) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a vagyonnyilatkozatokkal 

kapcsolatos iratokat a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség megszűnését vagy a kötelezett által új 

vagyonnyilatkozat tételét követően 8 napon belül 

vissza kell adni a kötelezettnek.  

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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 
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jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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http://www.naih.hu/


100 
 

Adatkezelési tájékoztató  

 

Oktatásokon, képzéseken, konferenciákon való részvétellel összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Adatkezelő munkavállalóinak oktatásokon, képzéseken, 
konferenciákon való részvételének biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– munkavállaló regisztrációs adatai; 

– szakmai tájékoztató, konferencia, továbbképzés adatai; 

– részvételi díj összege; 

– aláírás.  

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása szerződés teljesítéséhez 

szükséges, melynek elmaradása esetén az oktatáson, 

képzésen, konferenciákon való részvétel nem biztosítható. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Oktatást, képzést, konferenciát szervező személy, 

szervezet részére továbbításra kerülnek a regisztrációs 

adatok. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U524.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a munkaügyi nyilvántartásokkal 

kapcsolatban keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 

év. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu   

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Kitüntető díjak adományozásával, illetve visszaadásával, visszavonásával kapcsolatos 

eljárás, valamint a díjazottak nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 

alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 

alábbi tájékoztató kerül közzétételre 

 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Kitüntető díjak adományozásával, illetve visszaadásával, 

visszavonásával kapcsolatos eljárás, valamint a díjazottak 

nyilvántartása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53.§ 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

– Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 

9/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 

Érintettek A kitüntetésre javasolt, kitüntetett természetes személy, 
kitüntetésre javaslatot tevő természetes személy vagy 
szervezet törvényes képviselője. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési név,  

– születési hely,  

– születési idő,  

– anyja neve,  

– állandó lakcím,  

– e-mail cím; 

– foglalkozás; 

– bankszámlaszám; 

– adóazonosító jel. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 

adatot nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén 

kitüntető díjak adományozására nem kerülhet sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Baranya Megyei Kormányhivatal: a kitüntető díjak 

adományozására vonatkozó előterjesztést tárgyaló 

Közgyűlési ülésről készített jegyzőkönyv a 

kormányhivatalnak továbbításra kerül az ülést követő 15 

napon belül. 

Csorba Győző Könyvtár: a Közgyűlés üléséről készített 

jegyzőkönyv az ülést követő 15 nap elteltével megküldésre 

kerül a könyvtár részére. 

A díjazottak nevei közzétételre kerülnek a 

www.baranya.hu internetes oldalon. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U109) és az adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a helyi kitüntetés adományozása 

során keletkezett ügyiratok nem selejtezhetők. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

http://www.baranya.hu/
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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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Közérdekű-, közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igény teljesítésével 

összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A közérdekű adatigénylések vizsgálata, valamint azok 

teljesítésével kapcsolatos ügyintézés. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pont 

– Infotv. 28. § (2) bekezdés  

Érintettek adatigénylő természetes személy 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban 

kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az 

igénynek az Infotv. 29. § (1a) bekezdésében 

meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, 

illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés 

megfizetéséhez szükséges. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

közérdekű adatigénylés nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

A közérdekű adatigénylő személyes adatait egy év 

elteltét, illetve a költségek megfizetését követően 

Adatkezelő haladéktalanul törli.  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 

melléklete (Irattári tételszám: U345) és Adatkezelő 

iratkezelési szabályzata alapján a közérdekű adatokkal 

kapcsolatos megkeresések tárgyában keletkezett 

ügyiratok megőrzési ideje 10 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából 

szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

www.naih.hu  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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– A személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

felmerült jogsérelem esetén bírósági 

igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett 

természetes személy pert kezdeményezhet, amely 

elbírálása a Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Közgyűlés tagjainak, valamint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 

nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A közgyűlés és a területi nemzetiségi önkormányzatok 

működésével összefüggő szervezési és ügyviteli feladatok 

ellátása (meghívók, előterjesztések kézbesítése), a 

képviselői munka segítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 61. § (3) bekezdés  

– Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80.§  

Érintettek Közgyűlés tagjai, valamint a területi nemzetiségi 

önkormányzati képviselők. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– állandó lakcím,  

– telefonszám,  

– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

Közgyűlés és a területi nemzetiségi önkormányzatok 

működésével összefüggő szervezési és ügyviteli feladatok 

ellátása nem biztosítható. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  A Közgyűlés tagjainak, valamint a területi nemzetiségi 

önkormányzatok képviselőinek neve, e-mail címe 

közzétételre kerül a www.baranya.hu internetes oldalon. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
http://www.baranya.hu/
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Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

A közgyűlés tagjának, valamint a területi nemzetiségi 

önkormányzati képviselők elektronikusan tárolt adatait 

Adatkezelő megbízatásuk megszűnésekor törli.  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U101-U106, valamint U206) és 

Adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján közgyűlési, 

bizottsági, nemzetiségi önkormányzati jegyzőkönyvek és 

azok mellékletei nem selejtezhetők. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
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levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/


111 
 

Adatkezelési tájékoztató  

 

Közgyűlés, bizottságai, valamint területi nemzetiségi önkormányzatok üléseiről 

készített jegyzőkönyvek, az ülésekről készített hanganyagok kezelése 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 

alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 

alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 

 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A Közgyűlés és bizottságai üléseiről készített 

jegyzőkönyvek, valamint az ülések hangfelvételeinek 

kezelése, ezáltal a képviselői munka segítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52.§  

– Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80.§, valamint 95.§  

– Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet 24.§ 

Érintettek Közgyűlés és a bizottság, valamint a területi nemzetiségi 
önkormányzat ülésén megjelent természetes személyek, 
valamint az előterjesztésekben, döntési javaslatokban 
szereplő természetes személyek  

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– képviselő neve; 

– meghívott neve; 

– döntésből való kizárás indoka;  

– előterjesztésekben, döntési javaslatokban szereplő 
személyes adatok; 

– hangfelvétel; 

– aláírás. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

vonatkozó jogszabályi kötelezettség nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Címzettek, adattovábbítás Baranya Megyei Kormányhivatal: a Közgyűlés és 

bizottságai, valamint a területi nemzetiségi 

önkormányzatok nyilvános és zárt üléseiről készített 

jegyzőkönyvek a kormányhivatalnak továbbításra kerülnek 

az ülést követő 15 napon belül. 

Csorba Győző Könyvtár: a Közgyűlés üléséről készített 

jegyzőkönyv az ülést követő 15 nap elteltével megküldésre 

kerül a könyvtár részére.  

A Közgyűlés, valamint a területi nemzetiségi 

önkormányzatok nyilvános üléséről készített jegyzőkönyv 

közzétételre kerül a www.baranya.hu internetes oldalon. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U101-U106, valamint U206 és U207) és 

az adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján 

közgyűlési, bizottsági, valamint nemzetiségi 

önkormányzati jegyzőkönyvek és azok mellékletei 

nem selejtezhetők. 

Az ülésekről készített hanganyagok nem kerülnek 

törlésre. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

http://www.baranya.hu/
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jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Közgyűlés, valamint a területi nemzetiségi önkormányzatok ülésére meghívott 

személyek nyilvántartásával összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A közgyűlés és a területi nemzetiségi önkormányzatok 

működésével összefüggő szervezési és ügyviteli feladatok 

ellátása (meghívók, előterjesztések kézbesítése), a 

képviselői munka segítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 61. § (3) bekezdés  

– Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80.§  

Érintettek Közgyűlés, valamint a területi nemzetiségi 

önkormányzatok ülésére meghívott természetes 

személyek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– telefonszám,  

– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

vonatkozó jogszabályi kötelezettség nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Baranya Megyei Kormányhivatal: a Közgyűlés és 

bizottságai, valamint a területi nemzetiségi 

önkormányzatok nyilvános és zárt üléseiről készített 

jegyzőkönyvek a kormányhivatalnak továbbításra kerülnek 

az ülést követő 15 napon belül. 

Csorba Győző Könyvtár: a Közgyűlés üléséről készített 

jegyzőkönyv az ülést követő 15 nap elteltével megküldésre 

kerül a könyvtár részére. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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A Közgyűlés, valamint a területi nemzetiségi 

önkormányzatok nyilvános üléséről készített jegyzőkönyv 

közzétételre kerül a www.baranya.hu internetes oldalon. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

A közgyűlés, valamint a területi nemzetiségi 

önkormányzati ok ülésére meghívott természetes 

személyek elektronikusan tárolt adatait Adatkezelő 

megbízatásuk megszűnésekor törli.  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U101-U106, valamint U206) és 

Adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján közgyűlési, 

bizottsági, nemzetiségi önkormányzati jegyzőkönyvek 

és azok mellékletei nem selejtezhetők. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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 

http://www.baranya.hu/
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jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Közmeghallgatás, lakossági fórum megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos 

adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Közmeghallgatáson, lakossági fórumon megjelent 

természetes személyek által felvetett kérdések, javaslatok 

kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52.§, 54.§ 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

– Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet 25.§ 

Érintettek Közmeghallgatáson, lakossági fórumon megjelent 
természetes személyek. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– állandó lakcím,  

– telefonszám,  

– e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

vonatkozó jogszabályi kötelezettség nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás Baranya Megyei Kormányhivatal: a közmeghallgatásról, 

lakossági fórumról készített jegyzőkönyvek a 

kormányhivatalnak továbbításra kerülnek az ülést követő 

15 napon belül. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
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Csorba Győző Könyvtár: a Közgyűlés üléséről készített 

jegyzőkönyv az ülést követő 15 nap elteltével megküldésre 

kerül a könyvtár részére.  

A közmeghallgatásról, lakossági fórumról készített 

jegyzőkönyvek közzétételre kerülnek a www.baranya.hu 

internetes oldalon. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U102-U106) és az adatkezelő 

iratkezelési szabályzata alapján közgyűlési, bizottsági 

jegyzőkönyvek és azok mellékletei nem selejtezhetők. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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 

http://www.baranya.hu/
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veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Megyei közgyűlés tagjai, valamint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 

köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételének ellenőrzésével összefüggő 

adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 

felvételének ellenőrzése 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 38. § (4) bekezdés  

– Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
107.§ 

– Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260.§, 
valamint 131.§ (14) bekezdés j) pont 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek Megyei közgyűlés tagjai, valamint a területi nemzetiségi 

önkormányzati képviselők. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– adóazonosító jel 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén 

méltatlansági eljárás indítható. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu


121 
 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U507) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a képviselők nyilvántartásával, 

összeférhetetlenségével kapcsolatban keletkezett 

ügyiratok megőrzési ideje 2 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

www.naih.hu  

– A személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

felmerült jogsérelem esetén bírósági 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett 

természetes személy pert kezdeményezhet, amely 

elbírálása a Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Köztisztviselői kártya kiadásával, visszavonásával kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Adatkezelő munkavállalóinak azonosítása.  

Az adatkezelés jogalapja  
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 177. § 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– beosztás; 

– fénykép. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

munkavállaló azonosítása nem biztosítható. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U517) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a köztisztviselői, közalkalmazotti 

nyilvántartásokkal kapcsolatos iratok nem 

selejtezhetők. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

mailto:titkarsag@baranya.hu
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szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges). 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató 

 

Névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak közvetlen politikai kampány 

folytatása céljából történő igénylésével, valamint nemzetiségi jelölő szervezetek 

vonatkozásában ajánlások gyűjtésével kapcsolatos adatszolgáltatásokra vonatkozó 

adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 

törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése, 

melynek érdekében a névjegyzékben szereplő egyes 

adatok átadása történik közvetlen politikai kampány 

folytatása céljából. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 

törvény 75. alcíme, valamint 317.§-a 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont  

Érintettek Választópolgárok, ideértve a nemzetiségi 

választópolgárokat is. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név; 

– jelölő szervezet neve; 

– lakcím; 

– telefonszám; 

– e-mail cím; 

– aláírás. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Jelölő szervezet, vagy nemzetiségi jelölő szervezet jelöltje 

vonatkozásában politikai véleményre, valamint etnikai 

származásra vonatkozó adat, tekintettel arra, hogy a listát 

állító jelölő szervezete kérésére történik az 

adatszolgáltatás. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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jogszabályban foglalt személyes adatok átadása nem 

teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Nemzetiségi jelölő szervezet, tekintettel arra, hogy a 

választási iroda a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI törvény 317. §-ban foglaltak alapján az 

adatszolgáltatást a nemzetiségi jelölő szervezet részre 

biztosítja. 

Jelölő szervezet, tekintettel arra, hogy a választási iroda a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 153. § 

(1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az 

adatszolgáltatást a jelölő szervezet részre biztosítja. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

 

IdomSoft Zrt. 

- 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 

- kapcsolat@idomsoft.hu  

- 06-1-795-7800  

Zalaszám Informatika Kft. 

- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 

- info@zalaszam.hu 

- 06-92-502-500 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

- 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 

- info@nisz.hu 

- 06-1-459-4200 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: H307) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a választójogosultság 

nyilvántartásával kapcsolatos ügyek iratainak 

megőrzési ideje 5 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 
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alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Közszolgálati alapnyilvántartással összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A köztisztviselők közszolgálati jogviszonnyal 
összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló 
adatainak kezelése, valamint a közszolgálati jogviszonyból 
eredő jogok gyakorlásának és kötelezettségek 
teljesítésének elősegítése. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, valamint 9. cikk (2) 

bekezdés h) pont 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 184. § 

– A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és 

statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak 

és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó 

szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási 

szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. 

(IV.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 4. alcím 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– Kttv. 2. melléklete szerint 

– Korm. rendelet 3. és 4. melléklete szerint 

– Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz tartalmi 
elemei szerint 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 
– Kttv. 2. és 3. melléklete szerint 

– Korm. rendelet 3. és 4. melléklete szerint 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén 

szolgálati jogviszony nem létesíthető. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Magyar Államkincstár: a központosított 

illetményszámfejtőrendszer (KIRA) működtetéséhez, az 

illetményszámfejtéshez szükséges személyes adatokat 

szolgáltat. 

Adott esetben a munkaviszony áthelyezéssel történő 

megszűnése esetén az új munkáltató részére történhet 

adattovábbítás. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 

1054 Budapest, Hold u. 4. 

06-1-327-3600 

72/421-400 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U517.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a köztisztviselői, közalkalmazotti 

nyilvántartások körében keletkezett ügyiratok nem 

selejtezhetőek. 

Adatkezelő a munkavállalók adatairól elektronikus 

formában nyilvántartást vezet. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 
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Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Munkába utazással kapcsolatos költségtérítéssel összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Munkáltató azon kötelezettségének teljesítése, hogy 
megtérítse a munkavállaló azon költségeit, amelyek a 
munkaviszony teljesítésével kapcsolatban indokoltan 
felmerülnek. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.)  

– Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4.§ 

– A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 25.§ (2) bekezdés 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név; 

– adóazonosító jel; 

– lakóhely; 

– tartózkodási hely; 

– lakóhely/tartózkodási hely és a munkahely közti 
legrövidebb útvonal hossza; 

– gépjármű forgalmi rendszáma; 

– költségtérítés összege. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén az 

utazási költségtérítés nem biztosítható. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Címzettek, adattovábbítás  Magyar Államkincstár: a központosított 

illetményszámfejtés révén biztosítja az Adatkezelő 

munkavállalói személyi juttatásainak (illetmények és a 

jogviszony alapján járó egyéb juttatások), 

egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, 

terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a 

munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 

1054 Budapest, Hold u. 4. 

06-1-327-3600 

72/421-400 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U504.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a foglalkoztatottak 

illetményügyeivel kapcsolatban keletkezett ügyiratok 

megőrzési ideje a jogviszony megszűnésétől számított 

50 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel 
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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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Munkára alkalmas állapot vizsgálatával összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Munkavállaló biztonságos munkavégzésre alkalmas 
állapotának vizsgálata. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 52.§ 

– Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60.§ 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési név,  

– születési hely,  

– születési idő,  

– anyja neve,  

– beosztás; 

– ellenőrzés eredménye. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Alkoholszondás ellenőrzés során megállapított alkoholos 
befolyásoltság mértéke, illetve annak hiánya egészségügyi 
adatnak minősül. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

szolgálati jogviszony megszüntetésére is sor kerülhet. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Dr. Ruzsa Csaba főorvos (foglalkozás-egészségügyi 

szolgáltatás biztosító orvos): alkoholos befolyásoltság 

egyértelmű megállapítása érdekében véralkohol vizsgálat 

elvégzése érdekében. 

. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu


135 
 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Dr. Ruzsa Csaba főorvos 

Uránvárosi Rendelőintézet (7633 Pécs, Veress E. utca 2. 

I/105,106.) 

72/523-523/347, 313 mellék 

ruzsacs@t-online.hu  

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U318) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a munkavédelmi ügyekkel 

kapcsolatban keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 

év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

mailto:ruzsacs@t-online.hu
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ugyfelszolgalat@naih.hu   

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Nyugállományú köztisztviselők nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Nyugállományú köztisztviselők támogatása.  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 6.§ 19. pont a) alpont 

– A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról 

és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 

31.) Korm. rendelet IX. alcím 

– A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 

köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával 

összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 

20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet 3.§ 

Érintettek Adatkezelő nyugállományba vonult köztisztviselői 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési név; 

– anyja neve; 

– állandó lakcím,  

– adóazonosító jel,  

– TAJ szám; 

– bankszámla szám,  

– telefonszám,  

– e-mail cím; 

– aláírás. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén az 

igényelt támogatás nem biztosítható. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
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Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U521) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a munkáltató által biztosított egyedi 

szociális támogatások ügyei kapcsolatos iratok 

megőrzési ideje 5 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Panaszok, közérdekű bejelentések egységes kezelésével kapcsolatos eljárással 

kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálása, 

kezelése, a panaszok, bejelentések alapján intézkedések 

megtétele. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 

2013. évi CLXV. törvény 3. § (3) bekezdés 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek panaszt vagy közérdekű bejelentést tevő természetes 

személy 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

– panaszos, bejelentő neve,  

– panaszos, bejelentő lakcíme,  

– panaszos, bejelentő telefonszáma,  

– panaszos, bejelentő e-mail címe, 

– panaszos, bejelentő aláírása. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

kizárólag a közérdekű bejelentő egyértelmű hozzájárulása 

alapján kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

panasz, közérdekű bejelentés nem vizsgálható ki, a 

szükséges intézkedések nem tehetőek meg. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás Panaszos, közérdekű bejelentő személyes adatai a 

panasz, közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett 

eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv 

részére adható át, ha e szerv annak kezelésére törvény 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu


141 
 

alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához panaszos, 

közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. (Kivéve, ha 

nyilvánvalóvá vált, hogy panaszos, közérdekű bejelentő 

rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt 

közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés 

elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait 

az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy 

részére át kell adni, alappal valószínűsíthető, hogy másnak 

jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes 

adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására 

jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.) 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U311) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a panaszok, közérdekű 

bejelentések vizsgálatára irányuló eljárás során 

keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 2 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog az érintett egyértelmű hozzájárulása 

alapján kezelt különleges adatai vonatkozásában 

gyakorolható, azonban a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének 

b) pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 
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Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Szakmai gyakorlaton való részvétellel összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Szakmai gyakorlat teljesítésének biztosítása, valamint az 
arra irányuló szerződés megkötése 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

44.§ (3a) bekezdés 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – A szakmai gyakorlaton részt vevő tanulók, hallgatók. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési név,  

– születési hely,  

– születési idő,  

– anyja neve,  

– állandó lakcím,  

– közoktatási/felsőoktatási intézmény neve,  

– telefonszám,  

– e-mail cím. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén 

szakmai gyakorlatra irányuló jogviszony nem létesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
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Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U525.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a szakmai gyakorlattal 

kapcsolatban keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 2 

év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

www.naih.hu  

– A személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

felmerült jogsérelem esetén bírósági 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett 

természetes személy pert kezdeményezhet, amely 

elbírálása a Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Szerződések nyilvántartásával összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Azon szerződések nyilvántartása, melyekben az 

önkormányzat, valamint a hivatal az egyik fél.  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont  

Érintettek Szerződésekben érintett természetes személyek. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési név; 

– anyja neve; 

– állandó lakcím,  

– adóazonosító jel,  

– TAJ szám; 

– bankszámla szám,  

– telefonszám,  

– e-mail cím; 

– aláírás. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

szerződések nem teljesíthetőek. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Szerződő fél 

Adott esetben jogszabályi elírások alapján az érintett adatai 

továbbításra kerülhetnek egyéb illetékes szerv, hatóság 

részére.  

mailto:titkarsag@baranya.hu
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Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

IdomSoft Zrt. 

– 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 

– kapcsolat@idomsoft.hu   

– 06-1-795-7800 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U350, valamint U516, U524, illetve 

U619) és Adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján 

vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos iratok megőrzési 

ideje 10 év, megbízási szerződések vonatkozásában 5 év, 

tanulmányi szerződés vonatkozásában 10 év.,  

Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, 

bérletére, cseréjére, jelzálogjaira, vásárlására, 

haszonbérletére, vagyonkezelői jog létesítésére 

vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, 

tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi 

nyilvántartás iratai nem selejtezhetőek. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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, 

mailto:kapcsolat@idomsoft.hu
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hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Jogszabályi kötelezettség teljesítése révén a pénzmosás 

bűncselekményének megelőzése.  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

41.§ (6) bekezdés 

– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 

(1) bekezdés 

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont  

Érintettek Szerződő fél képviseletére jogosult személ és a tényleges 

tulajdonos. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési név; 

– anyja neve; 

– állandó lakcím,  

– adóazonosító jel,  

– TAJ szám; 

– bankszámla szám,  

– telefonszám,  

– e-mail cím; 

– aláírás. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel.  

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén 

szerződéskötésre nem kerülhet sor. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
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Címzettek, adattovábbítás  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

és Adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján az egyes 

szerződésekre irányadó megőrzési idő.  

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) 

bekezdésében meghatározott iratok vonatkozásában a 

megőrzési idő 8 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 
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ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Tanulmányi szerződés megkötésével összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  Adatkezelő szakember szükségletének biztosítása a 
munkavállalók képzése alapján. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. vi CXCIX. 

törvény 80-82.§ 

– A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési név,  

– születési hely,  

– születési idő,  

– anyja neve,  

– állandó lakcím,  

– iskolarendszerű képzést folytató intézmény neve;  

– iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény neve 

– intézmény neve; 

– képzési szak megnevezése; 

– tanulmányok időtartama; 

– munkáltatói támogatás formája; 

– tanulmányi előmenetel adatai; 

– látogatási igazoláson szereplő adatok; 

– aláírás. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén 

tanulmányi szerződés megkötésére nem kerülhet sor. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Magyar Államkincstár: a központosított 

illetményszámfejtés révén biztosítja az Adatkezelő 

munkavállalói személyi juttatásainak (illetmények és a 

jogviszony alapján járó egyéb juttatások, ideértve a tandíj 

összegét is), egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, 

GYED, terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), 

illetve a munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását. 

 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 

1054 Budapest, Hold u. 4. 

06-1-327-3600 

72/421-400 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U524.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a tanulmányi szerződésekkel 

kapcsolatban keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 10 

év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
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jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu   

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Táppénz, CSED, GYED nyilatkozatokkal összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A köztisztviselők táppénz, CSED, GYED kapcsán 
benyújtott nyilatkozataival kapcsolatos feladatok ellátása. . 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánynyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 

törvény  

– A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. 

(XII.1.) Korm. rendelet 

– A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– születési év; 

– TAJ szám; 

– anyja neve; 

– lakcím; 

– gyermek neve; 

– gyermek neme; 

– gyermek TAJ száma; 

– gyermek születési ideje; 

– gyermek anyja neve; 

– bankszámlaszám. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 
– keresőképtelen (terhes) állományba vétel ideje; 

– keresőképtelenséget jelölő kód; 

– üzemi balesetnek minősítés ténye; 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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– a baleset üzemen belül/kívül történt-e; 

– fekvőbetegség ténye; 

– járóbetegség ténye; 

– keresőképesség ideje; 

– gyermek legközelebbi vizsgálatának időpontja;. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén az 

ellátásra irányuló igény nem teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Magyar Államkincstár: a központosított 

illetményszámfejtés révén biztosítja az Adatkezelő 

munkavállalói személyi juttatásainak (illetmények és a 

jogviszony alapján járó egyéb juttatások), 

egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, 

terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a 

munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 

1054 Budapest, Hold u. 4. 

06-1-327-3600 

72/421-400 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U504.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a foglalkoztatottak 

illetményügyeivel kapcsolatos ügyiratok megőrzési 

ideje a jogviszony megszűnésétől számított 50 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 
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adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Tartalékállományba helyezéssel összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A felmentett köztisztviselő számára a tartalékállományba 
helyezésének időtartama alatt egy másik közigazgatási 
szerv képzettségének és besorolásának megfelelő tovább 
foglalkoztatási lehetőséget biztosítson. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 73. § 

– Kttv. 181.§ 

– A tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 71/2019. (IV.4.) Korm. rendelet 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – Adatkezelő tartalékállományba helyezett köztisztviselői 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– Kttv. 3. melléklete szerint 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

tartalékállományba helyezés nem biztosítható. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és 

Stratégiai Főosztály: A Minisztérium által kezelt 

TARTINFO-rendszer, a közszolgálati tartalékállomány 

nyilvántartására szolgáló, a kormányzati személyügyi 

igazgatási feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) 

által kezelt informatikai rendszerbe történik a 

tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselő 

mailto:titkarsag@baranya.hu
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adatainak rögzítse. A tartalékállományba helyezésről 

Adatkezelő gondoskodik. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és 

Stratégiai Főosztály 

1903 Budapest, Pf.: 314 

06-1-765-4444 

tartinfo@bm.gov.hu 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U508.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a tartalékállományba helyezéssel 

kapcsolatban keletkezett ügyiratok megőrzési ideje a 

jogviszony megszűnésétől számított 50 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 
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1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató  

 

Teljesítményértékeléssel összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A közszolgálati tisztviselők teljesítményének javítása 
révén, a munkájuk végzéséhez szükséges kompetenciák 
(ismeret, tudás, készségek, képességek, szociális 
szerepek, én-kép, személyiségvonások, motiváció) 
fejlesztésével Adatkezelő célkitűzéseinek eléréséhez 
történő hathatós hozzájárulás. Alapvető feladata pedig – 
az értékelési tényezők, valamint a mérési és az értékelési 
módszerek kombinált alkalmazásával – annak 
megállapítása, hogy a közszolgálati tisztviselő milyen 
mértékben és eredménnyel járult hozzá Adatkezelő 
céljainak eléréséhez. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 130.§ 

– A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 

10/203. (I.21.) Korm. rendelet 

– A közszolgálati tisztviselők egyéni 

teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI.30.) KIM 

rendelet 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – Adatkezelő munkavállalói 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– beosztás; 

– szervezeti egység; 

– születési név, 

– anyja neve,  

– születési hely; 

– születési idő; 

– email cím; 

– aláírás; 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu


162 
 

– értékelő személy neve; 

– értékelő személy beosztása; 

– értékelő személy aláírása. 

– értékelés   

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 
– Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes 

adatot nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén 

teljesítmény nem érékelhető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és 

Stratégiai Főosztály: által üzemeltetett közszolgálati 

egyéni teljesítményértékelés rendszer (TÉR) támogatja a 

közszolgálati egyéni teljesítményértékelést. A 

teljesítményértékelés a TÉR rendszerből kerül előállításra.  

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és 

Stratégiai Főosztály 

1903 Budapest, Pf.: 314 

06-1-765-4444 

ter.info@bm.gov.hu 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U508.) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a teljesítményértékelés irataival 

kapcsolatos ügyiratok megőrzési ideje a jogviszony 

megszűnésétől számított 50 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

mailto:ter.info@bm.gov.hu
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adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató 

 

Területi választási bizottság működésével kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A választási eredmény megállapítása, a választások 

tisztaságának, törvényességének biztosítása, a 

pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás 

törvényes rendjének helyreállítása.  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont  

– A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 

törvény II. Fejezet, XIV. Fejezet 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek – területi választási bizottság választott tagjai; 

– területi választási bizottság megbízott tagjai; 

– jogorvoslati kérelmet előterjesztő természetes 

személyek. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

Jogorvoslatok (kifogás, fellebbezés) vonatkozásában: 

– név; 

– személyi azonosító; 

– lakcím; 

– személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (ha 

nincs személyi azonosító) típusa; 

– személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (ha 

nincs személyi azonosító) száma; 

– e-mail cím; 

– fax szám; 

– lakcímtől eltérő postai értesítési cím; 

– kézbesítési megbízott neve; 

– kézbesítési megbízott e-mail címe; 

– kézbesítési megbízott fax száma; 

– kézbesítési megbízott postai címe; 

– ügyben meghatalmazás alapján eljáró képviselő neve; 

– telefonszám; 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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– aláírás 

– csatolt bizonyítékokban esetlegesen szereplő 

személyes adatok.  

 

Jegyzőkönyvek vonatkozásában: 

– név; 

– hangfelvétel; 

– aláírás. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

kizárólag a közérdekű bejelentő egyértelmű hozzájárulása 

alapján kezel, illetve amennyiben a jogorvoslat ajánlást 

érint, úgy a jelölő szervezetre leadott ajánlás politikai 

véleményt tükröz. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

választások jogszerű lebonyolítása nem biztosítható. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Nemzeti Választási Iroda: a területi választási 

bizottsághoz érkező kifogások, fellebbezések ellen 

benyújtott jogorvoslati kérelmek, valamint az azokhoz 

csatolt bizonyítékok elbírálás végett megküldésre kerülnek 

a Nemzeti Választási Irodának. 

Az egyes választásokon készített eredményjegyzőkönyvek 

első példányai megküldésre kerülnek a Nemzeti Választási 

Iroda részére. 

Levéltár: Az egyes választásokon készített 

eredményjegyzőkönyvek második példányai megküldésre 

kerülnek az illetékes levéltárnak. 

A területi választási bizottság határozatai anonimizált 

módon közzétételre kerülnek a www.baranya.hu internetes 

oldalon.  

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

 

IdomSoft Zrt. 

- 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 

- kapcsolat@idomsoft.hu  

- 06-1-795-7800  

Zalaszám Informatika Kft. 

- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 

- info@zalaszam.hu 

- 06- 92-502-500 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

- 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 

- info@nisz.hu 

- 06-1-459-4200 

http://www.baranya.hu/
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Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: H304) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a választási szervek létrehozásával 

és tevékenységével kapcsolatos iratok nem 

selejtezhetők, valamint a vonatkozó BM rendelet 

melléklete (Irattári tételszám: H301 és H302) és 

Adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján a választási 

és népszavazási jegyzőkönyvek példányai nem 

selejtezhetők az azokon szereplő személyes adatok 

nem törölhetők. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének a) 

és b) pontja alapján (jogi igények előterjesztésének, 

érvényesítésének, illetve védelmének biztosítása céljából, 

illetve az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, 

Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 

céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató 

 

Területi választási bizottság tagjainak megválasztásával összefüggő adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. 
cikke alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről 
az alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A választási eredmény megállapítása, a választások 

tisztaságának, törvényességének biztosítása, a 

pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás 

törvényes rendjének helyreállítása.  

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont 

– Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

– A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi 

törvény II. Fejezet, XIV. Fejezet 

Érintettek – Közgyűlés tagjai; 

– területi választási bizottság választott tagjai; 

– területi választási bizottság megbízott tagjai. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

A területi választási bizottság választott tagja 

vonatkozásában 

– név; 

– lakcím; 

– adóazonosító jel; 

– TAJ szám; 

– személyi azonosító; 

– munkahely neve, címe; 

– bankszámla szám; 

– e-mail cím; 

– telefonszám. 

 

A területi választási bizottság megbízott tagja 

vonatkozásában 

– név; 

– lakcím; 

– telefonszám; 

– e-mail cím; 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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– a megbízott tagot megbízó jelölő szervezet neve. 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

A területi választási bizottság megbízott tagja 

vonatkozásában politikai véleményre vonatkozó adat, 

tekintettel arra, hogy a területi választási bizottság 

megbízott tagját a választás kitűzését követően megyei 

listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

választások jogszerű lebonyolítása nem biztosítható. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Nemzeti Választási Iroda: a területi választási iroda a 

megválasztott választási bizottsági tagok nevét, megbízott 

tagok esetén a nevét, valamint az őket megbízó jelölő 

szervezetek nevét elektronikus rendszerben rögzíti. 

Amennyiben egy választott tag sem nyilatkozik úgy, hogy 

zárt ülés tartását kéri, a Közgyűlés döntését megalapozó 

előterjesztés közzétételre kerül a www.baranya.hu 

internetes oldalon. 

Baranya Megyei Kormányhivatal: a bizottsági tagok 

megválasztását tárgyaló Közgyűlési ülésről készített 

jegyzőkönyv a kormányhivatalnak továbbításra kerül az 

ülést követő 15 napon belül. 

Csorba Győző Könyvtár: a Közgyűlés üléséről készített 

jegyzőkönyv az ülést követő 15 nap elteltével megküldésre 

kerül a könyvtár részére. 

A Közgyűlés nyilvános (amennyiben egy választott tag sem 

nyilatkozik úgy, hogy zárt ülés tartását kéri) üléséről 

készített jegyzőkönyv közzétételre kerül a 

www.baranya.hu internetes oldalon.  

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

 

IdomSoft Zrt. 

- 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 

- kapcsolat@idomsoft.hu  

- 06-1-795-7800  

Zalaszám Informatika Kft. 

- 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 

- info@zalaszam.hu 

- 06-92-502-500 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

- 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 

- info@nisz.hu 

- 06-1-459-4200 

http://www.baranya.hu/
http://www.baranya.hu/
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Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

A területi választási bizottság választott tagjának 

elektronikusan nyilvántartott adatai: a megbízatás 

megszűnését követően, a megbízott tagok elektronikusan 

nyilvántartott adatai: a szavazást követő kilencvenedik 

nap utáni munkanapon törlésre kerülnek. 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: H304) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján a választási szervek létrehozásával 

és tevékenységével kapcsolatos iratok nem 

selejtezhetők. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog: a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének a) 

és b) pontja alapján (jogi igények előterjesztésének, 

érvényesítésének, illetve védelmének biztosítása céljából, 

illetve az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, 

Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 

céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

http://www.naih.hu/
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IV. Területfejlesztési Osztály 
 

 

Adatkezelési tájékoztató  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Előadó-művészeti szervezetek 

többlettámogatása” című pályázathoz, Baranya megyei kistelepülések kulturális 

eseményeinek támogatása címén biztosított költségvetési támogatás felhasználásával 

kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A költségvetési támogatás felhasználása és elszámolása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény VI. 

Fejezet 

– Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek A költségvetési támogatásból kulturális események 
megvalósítása érdekében pályázatot benyújtó települési 
önkormányzatok megbízásából eljáró természetes 
személyek, valamint a kulturális eseményeken előadó-
művészként fellépő természetes személyek. 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 
– név,  

– email cím, 

– telefonszám,  

– bankszámlaszám, 

– számlavezető pénzintézet neve, 

– aláírás.  

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 
nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

költségvetési támogatás nem vehető igénybe, illetve annak 

mailto:titkarsag@baranya.hu
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jogszerű felhasználása, az azzal való elszámolás nem 

teljesíthető. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

Címzettek, adattovábbítás  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint lebonyolító 

részére a támogatással való elszámolási és beszámolási 

kötelezettség teljesítése érdekében az elszámolás és a 

beszámoló megküldésre kerül. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 

sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: U607, illetve E204.) és Adatkezelő 

iratkezelési szabályzata alapján a pénzügyi bizonylatok 

megőrzési ideje 8 év, a pályázati anyagokkal 

kapcsolatban keletkezett iratok megőrzési ideje 10 év. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel 
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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: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelési tájékoztató 

 

A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatával és aktualizálásával, 

valamint Baranya Megyei Területfejlesztési Program (2021-27) elkészítésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett egyes adatkezelésekről az 
alábbi tájékoztató kerül közzétételre. 
 

Adatkezelő megnevezése, 

elérhetősége  

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
képviselő: Dr. Partos János megyei jegyző 
72/500-402 
titkarsag@baranya.hu  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségei 

Dr. Rudolf Tamás LL.M. 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
72/500-406 
rudolf.tamas@baranya.hu  

Az adatkezelés célja  A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció 
felülvizsgálata és aktualizálása, valamint Baranya Megyei 
Területfejlesztési Program (2021-27) elkészítése 

Az adatkezelés jogalapja  − GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

− A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény 11. §, 

− a területfejlesztési koncepció, a 

területfejlesztésiprogram és a területrendezési terv 

tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 

6.) Korm. rendelet 13. §, 17. § (2) bekezdés 

− Az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdés a) pont 

Érintettek Véleményüket beküldő természetes személyek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

− név 

− e-mail cím 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során Adatkezelő különleges személyes adatot 

nem kezel. 

Kezelt személyes adatok 

forrása 

Adatkezelő a személyes adatokat érintettől gyűjti. 

Személyes adat 

szolgáltatása 

elmaradásának hatása 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályi 

kötelezettségen alapul, melynek elmaradása esetén a 

benyújtott vélemény az eljárás során nem vehető 

figyelembe. 

Automatizált döntéshozatal 

egyedi ügyekben 

Automatizált döntéshozatalra az adatkezelés során nem 

kerül sor. 

mailto:titkarsag@baranya.hu
mailto:rudolf.tamas@baranya.hu
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Címzettek, adattovábbítás  FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: véleményezők 

adatainak megjelentése, Adatkezelő részére történő 

exportálása. 

Adattovábbítás harmadik 

országba vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Az eljárás során harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére adattovábbításra nem kerül sor. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

 

FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  

(társadalmi egyeztetés keretében beérkező vélemények 

kezelése, megjelenítése) 

7621 Pécs, Mária u. 8. 

info@ferling.hu  

06-72-512-370 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete 

(Irattári tételszám: E210) és Adatkezelő iratkezelési 

szabályzata alapján Területfejlesztési koncepció, 

területrendezési terv, településfejlesztési koncepció, 

településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat anyagai nem selejtezhetőek. 

Adatbiztonság az adatkezelés 

során 

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesítése érdekében az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 

41/2015. (VII.15.) BM rendeletben foglaltak szerint 

kialakított információbiztonsági irányítási rendszert 

működtet. 

Érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai 

A GDPR III. Fejezetében, valamint Adatkezelő 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának III.3. 

pontjában meghatározottak szerint kerül biztosításra. 

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

Törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) 

pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges) 

Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk (3) 

bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

Jogorvoslati lehetőségek – A GDPR, 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 
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jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

postacíme 1363 Budapest, Pf.: 9. 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

06-1-391-1400 

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 Pécsi Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 
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