Adatkezelés; tájékoztató
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló tov áhbi intézkedésekről szóló
1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti igén}'bejelentő laphoz
Adatkezelői információk

Együttes adatkezelők.
érintett önkormányzat
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), valamint a
területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv
Belügyminisztérium
Az adatkezelő megnevezése:
Az érintett önkormányzat megnevezése:
Székhelye:
Postai címe:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
Az adatkezelő megnevezése:
BM OKF. valamint a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv
Székhelye:
1149 Budapest. Mogyoródi út 43 ,
Postai címe:
1903 Budapest. Pf.: 3 J 4
Telefonszáma:
(+36-1)469-4347. (+36-20) 820-0089
Tclcfaxszáma:
(+36-1) 469-4157
Az adatkezelő megnevezése:
Belügymini sztérium
Székhelye:
1051 Budapest. József Attila 2-4.
Postai címe:
1903 Budapest. Pf.: 314
Telefonszáma:
(+36-1) 441-1000
Telefaxszáma:
(+36-1) 441-143 7

Adatvédelmi probléma vagy jogg}'akorlás kapcsán kihez fordulhat az érintett?
Az érintett önkormányzat adatvédelmi

ti sztvi selője :

Elérhetősége :

A BM OKF adatv édelmi

tisztviselője:

dr. Csek ő Katalin tű , százados
Szolgálati helye: BM OKF Hivatal
Elérhetősége:

20/8200-559 (vonalas telefonszám)

kata.csekoéskatvcd .gov.hu

A BM adatvédelmi tisztviselője :
dr. Tarczi-Ábrahám Domin ika
E l é r h et ős ége :

+36 1/999-4348
dominika.abraham@bm.gov.hu

Milyen szem élyes adatokat érint az adatkezelés?
Az adatkeze lés azonositó adatokat érint (név. szliletés i név. szüI. hely.
tartóz kodás i hely).

idő.

anyja neve. lakóhely.

Milyen célb ól va n szüks ég ezekre az adatokra?

A téli rezsicsökkentés végrehaj tását követően szüks égess é váló további intézked ésekről szóló
1364/20 18. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pont c) alpontja alapj án a
BM ü KF jogosult e lle nőrizn i . hogy az i génybej elentő korábban r észesült-e téli rezsicsökkent ésben.
mely e lle nőrzé s lefolytatásához szükséges az adatok kezelése.
Miért jogosult az adat kezelő a személyes adatok kezelésére?
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
véde l mé rő l és az ilyen adatok szabad áramlásáról. valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kivül
helyezéséről szóló (EU) 20 161679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban : GDPR 6.
cikke (I) bekezdésének a) pontja alapján történik. vagyis mivel az érintett az igénybej e l entő lap
benyújtásával hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbi ekben visszavonhatja.
A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló. a visszavonás előtti adatkezelés jogszerííségét. Az
érintett a visszavonást az igénybej elentés visszavonásával egyidejííleg teheti meg.
Milyen forrásból származnak a személyes adatok?
Az érintett helyi önkormányzat. mint ad atkeze lő a személyes adatokat az érintett féltől gy űj ti . A közös
adatkezelés során a Bel ügyminiszt érium és a BM üKF az érintett helyi önkormányzatoktól kapja meg
az adatokat elektroniku s úton..
Az adatkezel ők az ellenőrzés lefolytatásához adatokat vesznek át az illetékes közmííszolgáltatóktól is.
Továbbitja-e a nyilvántartásban

szereplő

személyes adatokat az

adatkezelő?

Az ellenőrzés lefolytatását követően az adatkeze lő az e lle nőrzésse l érintettek adatait és az
során feltártak at megküldi az illetékes helyi önkormányzatnak további intézkedés céljából.
Mennyi ideig tárolja az

adatkezelő

e llenő rzés

a személyes adatokat?

A személyes adatokat az adatkeze lők az ellen őrzés lefolytatását követően az adatoknak az illetékes
helyi önkormányzat részére tö rténő megküld ésig. de legfeljebb I évig kezelik.
Igénybe vesz-e az
Nem.

ad atkezelők

ad atfeldolgozót?

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz a z ada t kezelö?
Az ér intett helyi önko rmányzat a Belügym inisztérium és a BM OKF a személyes adatoka t védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés. megváltoztat ás. továbbítás. nyilvánosságra hozatal. törlés vagy
megsem misités. valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. továb bá az alka lmazott technika
megvá ltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
Milyen j ogok illetik meg az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán ?
I.

Hozzáférés: Az éri ntett jogosu lt arra. hogy az adatkeze lőnél é rd e k l ő dj ö n . és tő le visszaje lzést
kapjon arra vona tkozóan. hogy személyes adatai nak kezelése folya matba n van-e, és ha ilyen
adatkeze lés folyamatban van. jogosult ar ra. hogy az alább iakró l tájékoztatást kapjon:
•

az adatkezelés cé ljai:

•

az érintett szemé lyes adatok kategóriái:

•

azo n címzettek vagy címzette k kategóri ái. akikkel. illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölt ék vagy közölni fogják. ideért ve különösen a harmadik o rszág beli címzetteket. illetve a
nemzetközi szerveze te ket;
adott esetben a szemé lyes adatok tárolásának tervezett
eze n idötartam meghatározásának szempontja i;

id őtartama,

vagy ha ez nem leh etséges.

•

az érintett azon j oga . hogy kérelme zheti az adat keze lőtő l a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korl átozását. és tiltak ozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen:

•

a valamely felügye leti hatósághoz címzett panasz benyújt ásának joga;
ha az adatokat nem az
információ:

•

érin tettől gyűj t ött é k.

a forrásukra vonatkozó minden

e lé rhető

a G DPR 22. cikk ( I) és (4) bekezdésében emlitett automatizá lt döntéshozatal ténye. ide ért ve a
profilalkotást is. valamint legalább eze kben az esetekben az alka lmazott logikára és arra
vonatkozó ért hető infor mác iók. hogy az ilyen adatkeze lés milyen je lentőségge l bír. és az
érintettre nézve milyen várható következ mények kel jár.

Ame nnyiben az érintett saját személyes adatai ról másolatot kér. az adatkezelö azt
ingyenesen az érintett rendel kezésére bocsátj a.

e lső

alka lommal

Az érintett álta l kért további másolatokért a BM OKF a közérdekűadat-megis me rés i igényekre
vonatkozó költségtérítési sza bályo k szerint díj at számo lhat fel. A költségtérítés lehetséges m értéké ről
az adatkeze l ő a kapcso latfe lvételkor táj ékoztatást ad.
Ha az érintett elekt ron ikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a BM OKF elektro nikus
formátumba n bocs átj a rendelkezésére. kivéve. ha azo kat más formátumban kéri .
A másolat igényl ésére vonatkozó jog nem ér intheti hátrányosan mások joga it és szaba ds ágait. így
péld ául mások személyes ada ta nem i gényelhető .
2. Helyesbítéshez való jog:
Az érintett j ogosult arra. hogy kérésére az ad atkezel ő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan szemé lyes adatokat. továbbá j ogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adat ok
- egyebek mellett ki egészítő nyilatko zat útj án történő - kieg észítés ét. Az adatv áltoz ást. amennyiben
azo k azo nos itó adatok. igazolni kell,

3. T ör léshez való jo g:
Az érintett jogosult arra. hogy kérésére az adatkeze lő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó szemé lyes adatokat. az adatkezel ő pedig köteles arra. hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat iodokolatlan késedelem nélkül törölje. amennyiben a G DPR 17.eikk ( 1)
bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.
A szemé lyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban
cikke (3) bekezdésének:
•

szere p lő

adatok tekintetében a GDPR 17.

a) pontja alapján nem alkalma zandó. amennyiben a személyes adat megő rzé se szükséges a
véleményny ilvánítás sza badságá hoz és a tájékoztatáshoz való j og gyakorlása célj ából, így pl.
k ö z érde kb ől nyilvános személyes adat az adatkezelési id ő alatt nem tö rö l h et ő ,
b) pontja alapján a j ogi kötelezettség teljesitéséhez vagy közhatalmi jogos ítvány
gyakorlásá nak keretében végzett feladat végrehajtásához szüks éges adatkeze lések tekintet ében
nem alkalma zandó.
e)

pontja

alapján nem gyakorolható. amennyiben az adatkeze lés j ogi igények
érv ényes ít és éhez, illetve védelméhez szüks éges, pl. a sze rződéses partnerek
igényérvényesitéshez szükséges személyes adatai a sze rződésbő l fakadó igények
é rvé nyes ít h e tőségé ne k el évül és éig.
e l őterjesztésé hez.

Mel y adatkezelések tekintetében gyakorolható?
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés eset én az alábbi indokok relevánsak:
-a sze mélyes adat okra már nincs szüks ég abbó l a célból. amelyből azokat gy űj t ö tt é k vagy más m ódon
kezelték. pl. a telefonon történt bejelentés nyilvánvalóan téves volt,
-az érintett visszavonta a hozzájárulá sát. és az adatkeze lés más j ogalap hiányában nem folytatható. pl.
ha a bejelentést követően eseménykeze lésre nem kerül sor. Más j ogalapnak min ő s ül az
eseménykezelésen túl pl., amennyiben a jelzés szándékosan valótlan volt. és az ad atkezel ő ennek
következtében feljelentést tesz,
• a személyes adatok kezelése jogellenes.
-a személyes adatokat az adatkezel őre alkalm azandó uniós vagy tagállami j ogban e lő írt j o g i
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
4. Adatkezelés korlátozása :
Ha az adatkeze lés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolá s kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy j ogi igények e l ő te rjeszt és é hez. érvényesítéséhez vagy v édelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy j ogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni .
Az érintett az a lábbi esetekben j ogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:
•

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az id őtartarnra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezel ő ellenőri zze a sze mélyes adatok
pontosságát:
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

•

az ad atkeze lőne k már nincs szüks ége a személyes adatokra adatkezelés céljáb ól, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterj esztéséhez, érvényesítéséhez vagy v édelm éhez.

•

az érintett a G DPR 2 I. cikk (I) bekezdése szerint tiltakozott az adatke zelés ellen ; ez esetben a
korláto zás arra az időtartam ra vonatkozik, amig megállapításra nem kerül, hogy az adatkeze lő

jogos indokai

e l sőbbséget

élveznek-e az érintett jogos indokai val szemben.

M el)' ada tkez elése k eset én gyakorolh a tó?
Az adat kezelés korlátozásához való jog gyakorlására irányuló kérelem valam ennyi adatkezelési cél
tekintetében benyújt hat ó. de azt az adatkezel ő kizáró lag a fent megjel ölt va lamely feltétel fenn állása
eset én telj esíti.

5.

Ada tho rdoz hatósághoz val ó jog:

Az érintett jogosult az általa az

adatkeze l ő

rendelkezésére bocsátott adatait megkapni

tago lt. széles körben használt. géppel olvashat ó formátumban.
j ogosult más adatkeze lőhöz továbbítani.
•

kérheti az ada tok közvetlen továbbitását a másik
megvalósítható.

ada tkeze lő höz

- ha ez tec hnikailag

kivéve : köz érdekű. vagy közha ta lmú jog gyakorlása cé ljábó l végzett adatkeze lés
Ez az éri ntetti jog akkor gyakorolható. ha automa tizá lt módon tőrtén ik az adat keze lés. és az adat keze l ő
az ada toka t az érintett hozzájárulása vagy a sze rződ éses j ogalap alapjá n kezeli .

6.

Felügyeleti hatósághoz fordul ás - és bírósághoz fordulás joga

Ha az érintett úgy érzi. hogy az adat keze lés sorá n sére lem érte . annak tényét a helyzet rendezé se
érdekében az adatkeze lő adatvéde lmi tisztvise l ője felé jelezheti .
Amennyiben a megkeresés ne m veze tett eredményre. az érintett az infor mációs önre nde lkezési jogról
és az info rmác iószabadságról szó ló 20 11. évi eX 11. törvé ny (a továbbiakban : Infotv.) 52. § a lapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszab adság lIatóságnál bejele ntést tehet. továbbá az Infotv. 22. §
sze rint. valamint a polgári törvénykönyvrő l szó ló 20\3 . évi V. tö rvény Második Könyvé nek III. része
a lapján bíróság hoz fordu lhat.
A Ne mzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége :
Postacím: 1530 Budapest . Pf.: 5.
Telefon : +36 (I) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfe lszo lga lat@naih.hu
Honlap: www .naih.hu

Mennyl

id ő

az I-5. pontban foglalt kérelmek vizsgálata és megv álaszol ása?

Az adat kezelő indokolatlan késedelem né lkül. de legfeljebb a kére lem beérkezésétő l számított egy
hónapon be lül t áj ékoztatja az ér intette t a kérelem nyomán hozott i nt é zk ed é sekrő l. Szüks ég eset én,
fi gyelem be véve a kérelem összetettségé t és a kére lmek számát. ez a h atár i d ő további két hónappal
meghosszabbíthat ó. A határ idő meghosszabbításáró l az adatkeze lő a késede lem okai nak
megjelölésével a kérelem kézhezvéte létő l számított egy hónapon belül táj ékoztatj a az érin tettet. Ha az
éri ntett elektronikus úton nyújtott a be a kérelmet. a tájékoztatást lehetőség szerint elektro nikus úton
kell megadni . kivéve. ha az érintett azt másként kér i.
Amennyiben a j ogok gya korlása során kétség merül fel az adat keze l ő ben. hogy a kérelem valóban az
szá rma zik. saját jogsze r ű adatkeze lése és az ér intett védelme érdekében további
informác iókat kérh et.

é ri ntettő l

Az adatkeze lő az érintettet . akinek a kérésére korlátozták az adatkeze lést. az adatkeze lés
korlátozásának feloldásá ról e l őzetesen tájékoztatja.
Az ad at keze lő az adatok helyesbítése. törl ése. az adatkezelés korlátozá sa esetén minden kít tájé koztat.
ak ihez az érintett adatait továbbította.
Ame nnyí ben az nem törté nik meg. leh etetlcnnck bizo nyul. vagy arány tala nul nagy er őfesz ít é st
ig ényel, az adat keze l ő ennek t é ny é r ől és okáró l az érintettet a k érelemre adott válaszá ban t áj ékoztatja.
Ha az adatkeze lő az érinte tt bár mely kére imének nem tesz eleget. indokolní a kell azt.

