ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS
EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK BREZNAI I.– PUKY M. – KEGLEVICH M
UTCAI FORGALMI REND VÁLTOZÁS TÁRGYÚ LAKOSSÁGI FELMÉRÉSBEN

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
Az adatkezelés célja:
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által a Breznai I.– Puky M. – Keglevich M
utcai forgalmi rend változás tárgyú lakossági felmérés lefolytatása annak érdekében, hogy
az érintett útszakasz esetén tapasztalt forgalmi problémák a lakosság igényeinek
megfelelő módon kerüljenek orvoslásra.
Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) a) pontja, az érintett hozzájárulása
kezelt adatok köre: név, lakcím
Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet
megjelölése:
Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt
jogalappal kerül továbbításra:
Az Adatkezelő az adatokat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése részére továbbítja a döntés
meghozatalához szükséges mértékben.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A döntés meghozatalát követő 30 napig.
Automatizált döntéshozatal ténye:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
Az adatkezelés folyamatának leírása:
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Breznai I.– Puky M. – Keglevich M utcai
forgalmi rend változásával kapcsolatban korábban már tartott lakossági fórumot,
azonban a problémát nem sikerült a lakosság számára megnyugtató módon megoldani. A
pandémiás helyzetre való tekintettel újabb lakossági fórum megtartására nincs lehetőség,
ezért az Adatkezelő kérdőív útján kéri a lakosság véleményét. A kérdőíveket az
Adatkezelő Városüzemeltetési Irodájához lehet visszajuttatni személyesen, postai úton
vagy elektronikus formában. A kérdőíveken szereplő lakossági véleményeket az Iroda
összesíti és a döntéselőkészítési folyamatot követően a Polgármester valamint a
Közgyűlés részére átadja. A döntéselőkészítő dokumentum személyes adatot nem, csupán
statisztikai adatokat tartalmaz. A döntés meghozatalát követő 30 napon belül az
Adatkezelő a személyes adatokat törli, a döntéselőkészítő iratokban és a döntés
tartalmazó határozatokban csupán statisztikai adatokat kezel.
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,
visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feltételek esetén)
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
− élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon
történik).
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. február 1. napján tette közzé. A
közzétételt követően minden ezen tájékoztatóban nevezett adatkezelésre irányadó.
Eger, 2021. február 1.
Dr. Bánhidy Péter sk
jegyző

