
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének előírásai alapján  
  

 

  

Tisztelt Ügyfelünk!  

  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az 
Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) az 
Adatkezelő kötelezettségeként írja elő, hogy az ügyfelek részére megfelelő tájékoztatást adjon 
személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, továbbá, hogy elősegítse az érintettek GDPR szerinti 
jogainak gyakorlását.  

Ezen tájékoztatási kötelezettséget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.  

  

Jelen tájékoztató fenti jogszabályi kötelezettségek teljesítését szolgálja, célja, hogy az adatkezelés 
megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassuk ügyfeleinket az 
adataik kezelésével kapcsolatos tényekről, jogokról.   

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés konkrét céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az esetleges 
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg 
az adatokat, és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és lehetőségekről az érintett az adatkezelő 
nevében eljáró köztisztviselőtől kaphat külön tájékoztatást az adatkezelés megkezdésekor.  

  

I. ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK:   

  

a) Név: Novaj Községi Önkormányzat 

b) székhelye: 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc u. 3 

c) képviseli: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
d) Név: Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal Novaji Kirendeltsége 
a) székhelye: 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc u. 3 

e) képviseli: Vasas Ágostonné jegyző, Szabó Sándor aljegyző   
  

- e-mail cím: novajph@novaj.hu 

  honlap: http://www.novaj.hu 

- tárhely szolgáltatójának adatai  

Tárhely-szolgáltató neve: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft. 

Adószám: 13504786-2-41 

Adatkezelési nyilvántartási szám:  

A tárhely-szolgáltató címe: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56. 

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: https://versanus.eu 

 

f) Adatvédelmi tisztviselő: 
elérhetősége, név: Bartók Judit 
e-mail cím: adatvedelem@ostorosionkormanyzat.t-online.hu  

  

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  

  



Az Adatkezelő a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai teljesítése céljából - a vonatkozó 
jogszabályi előírások szerint - kezeli az érintettek által rendelkezésre bocsátott, vagy az érintettekre 
vonatkozóan más adatkezelőktől kapott személyes adatokat.   

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag közérdekből, vagy a ráruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladata ellátásához kapcsolódóan kezeli.  

  

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA  

  

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak 
egyike teljesül:   

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez;   

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges; 
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;   
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 
védelme miatt szükséges;   

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;   

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, 
ha az érintett gyermek.   

Az f) pont nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett 
adatkezelésre. (Rendelet 6. cikk (1) bek.)  

   

IV. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI   

  

A GDPR 4. cikk 1. pontja értelmében személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható 
természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes 
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható.  

  

Amennyiben Ön „érintett”, vagyis Novaj Község Önkormányzata vagy az Ostorosi Közös 
Önkormányzati Hivatal Novaji Kirendeltsége (a továbbiakban együttesen: Hivatal) személyes adatait 
kezeli, a GDPR alapján jogosult arra, hogy:  

1. Hivatalunktól tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről - tájékoztatáshoz való 
jog,  

2. kezelt személyes adataihoz hozzáférjen - hozzáféréshez való jog,  

3. kezelt személyes adatainak helyesbítését kérje - helyesbítéshez való jog,   

4. kezelt személyes adatait töröltesse - törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog),  

5. kezelt személyes adatai kezelésének korlátozását kérje - korlátozáshoz való jog,   

6. kezelt személyes adatai tekintetében az adathordozhatósághoz való jogával éljen - 
adathordozhatósághoz való jog,   

7. kezelt személyes adatai tekintetében tiltakozzon az adatkezelés, illetve automatikus 
adatkezelés ellen – tiltakozáshoz való jog,   



8. a személyes adatai kezelése tekintetében jogai védelme érdekében az illetékes felügyeleti 
hatóságnál vagy az illetékes bíróságnál jogorvoslattal éljen – jogorvoslathoz való jog.  

  

A személyes adatok kezelése tekintetében az Önt megillető jogok gyakorlása az érintetti minőség 
igazolásához kötött, a GDPR rendelkezései alapján érintettnek azonosított, vagy azonosítható 
természetes személy minősül.   

Hivatalunk a közhatalmi feladatellátás jellegére tekintettel az érintetti jogok gyakorlását - a 
Magyarországon tagállami jogként irányadó rendelkezések szerint - a személyazonosság igazolását 
követően biztosítja. Erre figyelemmel tájékoztatjuk, hogy amennyiben érintettként kívánja 
Hivatalunkat megkeresni jogai gyakorlása érdekében, minden esetben (szóbeli, személyes, írásbeli 
megkeresés) szükséges személyazonossága igazolása természetes személyazonosító adataival.  A 
magyar szabályozás alapján természetes személyazonosító adatok: családi és utónév, születési 
családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve.   

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben rendelkezik személyes ügyfélkapuval, vagy új típusú 
személyigazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírási lehetőséggel, a II. pontban feltüntetett email 
címre az AVDH szolgáltatás (https://niszavdh.gov.hu/) igénybevételével megfelelő 
személyazonosítás mellett juttathatja el Hivatalunkhoz megkeresését.  

  

1. Tájékoztatáshoz való jog   

  

Hivatalunk adatkezelőként a GDPR 13. és 14. cikke alapján köteles Önt a személyes adatai kezelésére 
vonatkozó meghatározott információkról tájékoztatni.   

Ezen információk elsősorban a következők:   

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;  

b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;  

c) a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő, vagy harmadik fél 
jogos érdekei;  

d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;  

e) adott esetben annak a ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;  

f) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjairól;  

g) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 
adathordozhatósághoz való jogáról;   

h) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján 
alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való 
jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét;  

i) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,   

j) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen 
alapul, továbbá, hogy az adatkezelés elmaradása milyen lehetséges jogkövetkezményekkel 
járhat,   

k) az automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.  

  

2. Hozzáféréshez való jog   

  



Érintettként Ön jogosult arra, hogy Hivatalunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

a) az adatkezelés céljai;  

b) az érintett személyes adatok kategóriái;   

c) 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;   

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;   

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen;   

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ;   

h) az automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.  

  

A hozzáférési jog keretében Hivatalunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az 
Ön rendelkezésére bocsátja legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül.  

  

3. Helyesbítéshez való jog   

  

Az érintett jogosult arra, hogy a Hivatalunk által kezelt pontatlan személyes adatát kérésére a Hivatal 
helyesbítse, illetve az adatkezelés céljának figyelembevételével kérje a hiányos személyes adatának 
– nyilatkozata alapján történő – kiegészítését.   

  

A helyesbítési jog keretében Hivatalunk a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon 
belül tájékoztatást ad a megtett intézkedésekről.   

  

   

4. Törléshez való jog   

  

Érintettként Ön jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 
vonatkozó személyes adatokat. Hivatalunk adatkezelőként pedig köteles arra, hogy az Önre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 
valamelyike fennáll:   

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték;   

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja;   

c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,   

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;   

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.   

  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Hivatalunk a személyes adatok kezelését jellemzően közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont) végzi.   

Ennek alapján a törlési jog ezekben az esetekben Önt, mint érintettet nem illeti meg (GDPR 17. cikk 
(3) bek. b), c) pont).  



Személyes adatai kezelésének, illetve az adatok megőrzésének időtartamát minden esetben a 
vonatkozó törvényi szabályok tartalmazzák, Hivatalunk a személyes adatokat ezen időtartamok 
figyelembevételével törli. A tájékoztatási, illetve helyesbítési jog keretében Hivatalunk az 
érintetteknek tájékoztatást ad a személyes adataik tárolásának időtartamáról.   

  

Amennyiben az adatkezelés alapja nem a közhatalmi jogosítvány gyakorlása, Hivatalunk a törlésre 
vonatkozó kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett 
intézkedésekről.   

  

5. Korlátozáshoz való jog   

  

Érintettként Ön jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal korlátozza személyes adatainak kezelését, ha 
az alábbiak valamelyike fennáll:   

a) Ön vitatja az adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely 
lehetővé teszi, hogy Hivatalunk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,   

b) az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását,   

c) a Hivatalnak, mint adatkezelőnek nincs már szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy   

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos indokaival szemben.   

  

Ha az adatkezelés a fentiek alapján 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.   

  

A korlátozáshoz való jog keretében Hivatalunk az érintett jelzése beérkezésétől számított legkésőbb 
1 hónapon belül tájékoztatást ad a megtett intézkedésekről.   

Hivatalunk, mint adatkezelő azt az érintettet, akinek kérésére az előzőekben leírtak alapján az 
adatkezelés korlátozására kerül sor, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 

tájékoztatja.   

  

6. Adathordozhatósághoz való jog   

  

Érintettként Ön jogosult arra, hogy a Hivatalunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, - továbbá jogosult arra is, hogy 

ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt megakadályozná az adatkezelő 
-, amennyiben a személyes adat, vagy a személyes adat különleges kategóriájának kezelése az Ön 
hozzájárulásán alapult.   

  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törléshez való joghoz hasonlóan, az adathordozhatósághoz való jog 
Hivatalunk esetében nem, illetve korlátozottan érvényesíthető, figyelemmel arra, hogy a személyes 
adatok kezelését a legtöbb esetben közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében (GDPR 6. cikk (1) 
bek. e) pont) végezzük.   

  



Amennyiben az adatkezelés alapja nem a közhatalmi jogosítvány gyakorlása, Hivatalunk az érintettet 
kérelme beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatást ad a megtett 
intézkedésekről.   

  

7. Tiltakozáshoz való jog   

  

Érintettként Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak Hivatalunk általi kezelése ellen, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul 
és személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Hivatalra vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy a Hivatal, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges.   

  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törléshez való joghoz, illetve az adathordozhatósághoz való joghoz 
hasonlóan a tiltakozáshoz való jog Hivatalunk esetében nem, illetve korlátozottan érvényesíthető, 
figyelemmel arra, hogy a személyes adatok kezelését a legtöbb esetben közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont) végezzük.   

Ezen esetekben a tiltakozáshoz való jog korlátozható, az ezirányú korlátozásról az Infotv. 21. § (1) 
bekezdés a) pontja rendelkezik.   

  

Fentiek alapján a tiltakozáshoz való jog kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén 
gyakorolható.   

Tiltakozás esetén a személyes adatot Hivatalunk nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.   

  

A tiltakozáshoz való jog keretében érkezett kérelem esetén Hivatalunk a beérkezésétől számított 
legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatást ad a megtett intézkedésekről.   

  

8. Jogorvoslathoz való jog  

  

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, 
hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a 
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése 
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.   

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a 
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.  

  

A felügyeleti hatóság feladatait Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH) látja el.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) postacím: 
1530 Budapest, Pf.: 5.   

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c   

Telefon: +36 (1) 391-1400   

Fax: +36 (1) 391-1410   

Honlap: http://www.naih.hu   

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

   



A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog   

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.   

2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 

érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes 
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 
érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 
eredményéről.   

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam 
bírósága előtt kell megindítani.   

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az 
egységességi mechanizmus keretében az Európai Adatvédelmi Testület előzőleg véleményt 
bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a 
bíróságnak megküldeni.  

  

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog   

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme 
nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a 
személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a 
Rendeletben foglaltak szerinti jogait.   

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen 
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, 
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében 
eljáró közhatalmi szerve.   

  

V. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL   

  

Az Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt ügyfelei esetében.  

  

VI. AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE ÉS AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI   

  

1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme alapján hozott 
intézkedésekről.   

2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet.   

3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton kell 
megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.   

4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.   

5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló 
tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen 
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a  



kért információ vagy tájékoztatásnyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 
adminisztratív költségekre:   

- ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy   

- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.   

6. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.   

7. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérheti.  

  

VII. ADATBIZTONSÁG  

  

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak 
érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megfelelő 
informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes 

adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés ellen.  

  

VIII. TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL   

  

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak  

 Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Rendelet 55. cikke 

alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem 
jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.   

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására 
szolgáló indokokat is.   

  

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről   

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 
és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 
adatvédelmi incidensről.   

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 
incidens jellegét, és közölni kell legalább a 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett 
információkat és intézkedéseket.   

  

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:   

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, 
különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes 
adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az 
adatokat;   

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az előzőekben említett magas kockázat 
a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;   

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, 

amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.   

  

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, 

miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, 



elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az a) -c) pontokban említett feltételek 
valamelyikének teljesülését.  

  

IX. NOVAJ KÖZSÉG HONLAPJÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK 

  

A weboldalon nem kezelünk személyes adatokat.  

  

X. A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERÁK ÁLTAL KÉSZÍTETT KÉPFELVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS  

  

   KAMERA TELEPÍTESI HELYEK   MEGFIGYELT KÖZTERÜLET 

1-es:   Villanyoszlop II. Rákóczi Ferenc utca  

2-es:   Villanyoszlop Településre történő beérkezés (Mátyás útra 

Ostoros felől) 

3-as:   Villanyoszlop Településre történő beérkezés (Mátyás útra 

Mezőkövesd, Andornaktálya felől) 

4-es:   Villanyoszlop István utca és Bajcsy-Zs. utca kereszteződés 

  

A kezelt adatok köre: a kamera látószögébe került személyekről készült képfelvétel és a kamera által 
esetlegesen rögzített egyéb személyes adatok.  

  

Az adatkezelés célja különösen: vagyonvédelem; élet, testi épség védelme; üzleti titok védelme; 
jogsértések megelőzése, megszakítása és dokumentálása, balesetek körülményeinek rögzítése, 
vizsgálata.  

  

Az adatkezelés jogalapja: Novaj Községi Önkormányzat által végzett adatkezelés jogalapjáról, 
Általános adatvédelmi rendelet, Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011.  évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), A személy-és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtvt.) 
 
A kamerarendszer üzemeltetője, de nem adatkezelője a Távfelügyelet Support Biztonságtechnikai 
Szolgáltató Kft. 
 
A térfigyelő kamerarendszer felvételei kezelésének további általános jogalapját az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése határozza meg.  

 

 

Az adatkezelés időtartama:   

  

A közterületi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a képfelvétellel 
érintett közterületen:  

� elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban,   

� elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban,  

� a Közterület-felügyelet által végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására 
irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá  

� a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 
használható fel.  

  



Az Önkormányzat bizonyítási eszközként:  

� a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv kérésére, illetve  

� közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére (belföldi jogsegély 
keretében) továbbítja a rögzített felvételt, ha az eljáró szerv, illetve hatóság megkeresése 
megfelelő.  

  

Az Infotv. alapján az adatkezelés során személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig 
kezelhető.  

  

A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételek adatkezelési időtartama 

A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket a rögzítést követő nyolc napig kezelhetőek, 
azt követően haladéktalanul törölni kell.  

  

A rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételek adatkezelésének időtartalma 

A rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételek adatkezelési időpontja nem haladhatja meg a 30 
napot.  

Az adatkezelés időtartama akkor lehet több, mint 8 nap, ha a felügyelet által kezdeményezett eljárás 
során az eljárás megindítására jogosult az eljárás megindításának tényéről a rögzítést követő 8 napon 
belül a felügyeletet tájékoztatta.  

  

Ha az eljárást lefolytató szerv részére, vagy magánszemély számára a jogainak gyakorlása érdekében 
indított eljárásban az adat továbbítása megtörtént, az adatokat törölni kell.  

  

Kérelemre az adatkezelés időtartamának meghosszabbítása  

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, 
kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 
30 napig ne törölje.  

A kérelmet kizárólag az alábbi célból lehet benyújtani:  

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,  

b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,  

c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági 
eljárásban, továbbá  

d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban.  

  

Ostoros, 2019. január 2.    

  

  

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin         Vasas Ágostonné        Szabó Sándor           

polgármester    jegyző           aljegyző 

   sk       sk    sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. melléklet  

  

NOVAJ TELEPÜLÉS HONLAPJÁN (www.novaj.hu) 

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA 

ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

  

  
ÜGYMENET  
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