ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS
EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEKRŐL

Eger
Megyei
Jogú
Város
Polgármesteri
Hivatala
(továbbiakban
Hivatal/Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást jelen tájékoztatóval és
folyamatleírással az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való
részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
A HIVATAL PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Honlap: www.eger.hu
Központi e-mail cím: egpolgh@ph.eger.hu
Központi telefonszám: 36/ 523-700
Képviselő: Dr. Bánhidy Péter jegyző
A HIVATAL ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI,
Neve: L Tender-Consulting Kft.
E-mail cím: adatvedelmi@eger.ph.hu

1.

A KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Az adatkezelés célja:
− Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2011 (X. 28) önkormányzati rendelete
alapján Díszpolgári cím, „PRO AGRIA“ életmű díj, „Pro Agria“ szakmai díj, „Gárdonyi
Géza Díj”, „Mészáros György Díj”, „Eger Kiváló Orvosa“ kitüntetés, „Eger Kiváló
Tűzoltója“ kitüntetés, „Eger Kiváló Rendőre“ kitüntetés, „Eger Kiváló Pedagógusa“
kitüntetés, „Eger Kiváló Sportolója“ kitüntetés, „Hibay Károly Emlékgyűrű”, „Dobó
Kardja”, „Kiváló Munkáért“ kitüntetés, „Kiváló Egri Diák” kitüntetés, „Eger Város Jó
Tanulója, Jó Sportolója“ elismerő cím, Polgármesteri elismerés adományozása
− A „Hírességek utcájában” emléktábla kihelyezése
− A kezdeményezések kezelése, előterjesztés készítése, és Közgyűlés elé döntésre
terjesztése, döntés meghozatala.
− A kitüntetések adományozása, pénzjutalom kifizetése.
Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
Vonatkozó jogszabályok:

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) d) és 24. § (9), Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pont, 46. § (2), valamint Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X. 28) önkormányzati
rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról.
kezelt adatok köre: javasolt személy neve, személyazonosító adatai, TAJ száma,
részletes indokolás, kitüntetés típusa, kitüntetett bankszámlaszáma
Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet
megjelölése:
A feladatok ellátásra adatfeldolgozókat az Adatkezelő jogszabály és szerződés alapján is
igénybe vesz feladatai ellátása és annak technikai támogatása érdekében az adatokhoz való
korlátozott és ellenőrzött hozzáférhetőség mellett. Adatfeldolgozás technológiája
informatikai rendszerrel történik. Az adatfeldolgozók listájáról tájékoztatás írásban és
elektronikus úton a fenti elérhetőségeken kezdeményezhető vagy megtekinthető az
Adatkezelő székhelyén előzetesen egyeztetett időpontban.
ASP szakrendszerben rögzítendő ügytípus (minden olyan ügy, amelyben ügyirat
keletkezik, különösen) esetén:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyar Államkincstár, IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
KINCSINFO Nonprofit Kft., [257/2016. (VIII.31.) Korm. Rendelet az önkormányzati ASP
rendszerről, 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami
nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról – iratkezelő szakrendszer]
Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt
jogalappal kerül továbbításra:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére kizárólag jogszabály kötelezése alapján
továbbít.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
- a kitüntetés adományozásához kapcsolódó eljárás befejezéséig
- a pénzbeli juttatás utalásához kapcsolódó adatokat 8 évig (Sztv.)
- Irattárban az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet alapján
Automatizált döntéshozatal ténye:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
Az adatkezelés folyamatának leírása:
Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat közgyűlése, hogy rendeletben szabályozza az
elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető
személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az
adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a
díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentieket Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X. 28) önkormányzati rendelete a helyi

kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról (a továbbiakban
Rendelet) szabályozza.
Az Adatkezelő a javasolt személyre vonatkozó különleges személyes adat kezelését nem
kívánja megvalósítani, tekintettel a GDPR 9. cikk (1) bekezdésére, azonban előfordulhat,
hogy a javaslattevő a javaslathoz készített méltatás és indoklás szövegében ilyen adatokat
küld meg az Adatkezelő számára. Az Adatkezelő ez esetben az iratkezelésre vonatkozó
jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles azt mégis kezelni. Ezen adatokat azonban
csak saját rendszerében kezeli, nem hozza nyilvánosságra. Az Adatkezelő ezért jelen
folyamatleírással kéri a javaslattevőket, hogy tartsák az adattakarékosság elvét és csak
olyan mennyiségű és a cél szempontjából megfelelő információt küldjenek meg az
Adatkezelő számára, amely az adott kitüntetések/elismerő címek adományozása
tekintetében - figyelembe véve a Rendeletben foglat szempontrendszert - releváns.
Javaslattétel menete:
A kitüntetések adományozására ajánlást bárki tehet.
A kitüntetések adományozására vonatkozó ajánlást Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez
kell benyújtani.
Az ajánlások alapján javaslatot az Önkormányzati rendelet 19.§ -ban foglaltak szerinti
személyek tehetnek.
Döntés:
A kitüntetések és díjak odaítéléséről a Közgyűlés zárt ülésen dönt.
Jelen tájékoztatóban felhívom a figyelmet, hogy a kitüntetésre javasolt személy adatai a
nem az érintettől – kitüntetésre javasolt személy – származnak, hanem az adatok forrása
az őt ajánló személy.
Az Adatkezelő az ajánlás során nyilatkoztatja az ajánlást tevőt, hogy a kitüntetésre ajánlást
tevőnek a kitüntetésre javasolt személytől felhatalmazással rendelkezik a jelölt személy
személyes adatainak (neve, címe) Adatkezelő előtti feltárásához, az Önkormányzat
részére történő átadásához.
Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:
A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,
− kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében
foglalt valamely feltétel fennáll,
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
− tiltakozhat az adatkezelés ellen: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken, közérdekű
vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen tiltakozzon. Amennyiben az adatok
kezelése ellen tiltakozik, úgy az adatot az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
− Jogorvoslattal élhet.
2.

A KITÜNTETETTEK SAJTÓ/MÉDIA MEGJELENÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:
A kitüntetések adományozásáról és a díjazottak személyéről a nyilvánosság tájékoztatása,
a díjátadó ünnepség megörökítése, a díjazottak közszereplésének sajtóban/médiában való
megjelenítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont alapján.
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) d) és 24. § (9), Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pont, 46. § (2), valamint Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X. 28) önkormányzati
rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról.
Kezelt adatok köre:
A díjazott neve, méltatásában szereplő személyes adatok, az érintett képmása, a fényképés videofelvétellel megszerezhető egyéb adatok
Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet
megjelölése:
Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelés során.
Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt
jogalappal kerül továbbításra:
Az Adatkezelő a közgyűlési anyagban szereplő döntést és a méltató szöveget megküldi a
sajtó részére, ezen kívül harmadik fél részére kizárólag jogszabály kötelezése alapján
továbbít adatot.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
A kitüntetéssel járó kedvezményekre való jogosultság megszűnéséig.
Automatizált döntéshozatal ténye:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
Az adatkezelés folyamatának leírása:
Az Adatkezelő törvényi felhatalmazást alapján elismerő címek, kitüntetések
adományozásáról dönthet. Ezen tevékenységét közfeladat ellátása körében végzi. Az

Önkormányzatnak a díjadományozásról, kitüntetésekről nemcsak joga, hanem
kötelezettsége is a nyilvánosság tájékoztatása.
Ezt többek között a díjátadó ünnepségek, a díjazottak sajtóban/médiában való
megjelenítésével tudja megvalósítani.
A díjátadó ünnepségeken és egyéb Önkormányzati rendezvényeken, az Adatkezelő, illetve
az Adatkezelő tulajdonában álló Média Eger Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. fényképés videofelvételeket is készít, mely felvételeken a díjazott egyedi személyként
megjelenítésre kerül. A fénykép- és videofelvételeket az Adatkezelő elektronikus
felületeken (facebook, weboldal) elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon a
rendezvény megörökítése, népszerűsítése és a nyilvánosság tájékoztatása céljából
közzéteszi. A feltételek továbbá az Eger Televízióban és annak honlapján is nyilvánosságra
kerülhetnek.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint:
„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy
hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített
felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel
esetén.”
A díjazottak egyedi megjelenítése kapcsán megállapítható, hogy a díjazottak és elismerő
címet viselő személyek ezen rendezvényeken való megjelenése nyilvános közéleti
szereplésnek minősül, ezért az érintettől külön hozzájárulást nem kell beszerezni.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:
A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,
− kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében
foglalt valamely feltétel fennáll,
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
− tiltakozhat az adatkezelés ellen: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken, közérdekű
vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen tiltakozzon. Amennyiben az adatok
kezelése ellen tiltakozik, úgy az adatot az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
− Jogorvoslattal élhet.

A Hivatal törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által
meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható,
érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Hivatalnak az adatvédelmi tisztviselőnek
címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli
tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Hivatal erre
felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz
szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a
munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két
hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt
kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon
belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy
jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a
figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata
alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát
Hivatalunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem
fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a
kapcsolatot!
Jelen tájékoztató és folyamatleírást a Hivatal 2021. március 1. napján tette közzé. A
közzétételt követően minden ezen tájékoztatóban nevezett adatkezelésre irányadó.
Eger, 2021. február 25.
Dr. Bánhidy Péter
jegyző

