ADATKEZELŐI NYILVÁNTARTÁS
AZ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL

Sorszám

Adatkezelés megnevezése

1

új köztisztviselő felvétele
során végzett adatkezelés

2

közszolgálati
alapnyilvántartás vezetése és
a személyi anyagok kezelése
során végzett adatkezelés

3

köztisztviselők képzésével,
továbbképzésével
kapcsolatos feladatok
ellátása során végzett
adatkezelés

4

költségvetési
támogatásokkal kapcsolatos
elszámolások ellenőrzése
során végzett adatkezelés

Tevékenység jellege

funkcionális feladatellátás

funkcionális feladatellátás

funkcionális feladatellátás

egyéb közfeladat ellátása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
közszolgálati jogviszony
létesítése az érintett és a
A Polgármesteri Hivatal a 2011. évi CXCIX. törvény és a
Polgármesteri Hivatal között
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján köteles
kezelni a személyes adatokat
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
a közszolgálati jogviszony
adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
fenntartásával összefüggő
feladatok ellátása, statisztikai A Polgármesteri Hivatal a 2011. évi CXCIX. törvény és a
adatszolgáltatások teljesítése
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján köteles
kezelni a személyes adatokat

a közigazgatási alapvizsgára,
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
a közigazgatási szakvizsgára
adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
és a közszolgálati
továbbképzésekre történő A Polgármesteri Hivatal a 2011. évi CXCIX. törvény és a
jelentkezés elősegítése, a
273/2012. (IX. 28.) Korm. Rendelet alapján kezeli a
teljesítés nyomon követése
személyes adatokat

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata által
biztosított költségvetési
támogatás felhasználásának
ellenőrzése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Érintettek kategóriái

Személyes adatok kategóriái

Személyes adatok különleges
kategóriái

Adatok forrása

A személyes adat szolgáltatását
érintő kötelezettség fennállása

Címzettek

Adatfeldolgozó neve,
képviselője

Harmadik országba,
nemzetközi szervezet
számára történő
továbbítás

köztisztviselő, a köztisztviselő
eltartott gyermeke

A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 3.
mellékletében meghatározott személyes adatok

a jogviszony létesítéséhez és
fenntartásához szükséges
egészségügyi és bűnügyi
személyes adatok

személyes adatokat
köztisztviselő adja meg

A személyes adatok megadása
szükséges a közszolgálati jogviszony
létesítéséhez és fenntartásához. A
személyes adatokban bekövetkezett
változást 8 napon belül jelezni kell

Magyar Államkincstár

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

köztisztviselő, a köztisztviselő
eltartott gyermeke

A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 3.
mellékletében meghatározott személyes adatok

a jogviszony létesítéséhez és
fenntartásához szükséges
egészségügyi és bűnügyi
személyes adatok

személyes adatokat
köztisztviselő adja meg

A személyes adatok megadása
szükséges a közszolgálati jogviszony
létesítéséhez és fenntartásához. A
személyes adatokban bekövetkezett
változást 8 napon belül jelezni kell

Magyar Államkincstár

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

Heves Megyei
a Polgármesteri Hivatal
Kormányhivatal részére a
adatfeldolgozót nem
Probono rendszeren
alkalmaz
keresztül

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

köztisztviselő

a támogatott intézmény személyi
jellegű kifizetésekben részesülő
dolgozói

Tárolás időtartama,
törlési határidő

Adatbiztonsági
intézkedések
általános leírása

az érintett természetes személyazonosító adatai,
a személyes adatokat a
a közigazgatási alapvizsga, a közigazgatási
különleges adatok kezelése nem
Polgármesteri Hivatal a
szakvizsga és a közszolgálati továbbképzés
történik
közszolgálati
teljesítésével összefüggő adatok (képzés
alapnyilvántartásból veszi át
megnevezése, időtartama, elért eredmény)

nem releváns

A Hivatal a szükséges
személyes adatokat a
támogatottól szerzi meg. A
támogatott a szükséges
különleges adatok kezelése nem
személyes adatokat az
történik
elszámoláshoz kötelezően
benyújtandó
dokumentumokon, az egyéb
személyes adatok kitakarása
mellett adja át.

nem releváns

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

az érintettek személyes
adatait a kérelmező adja
meg a kérelem
benyújtásához szükséges
formanyomtatványon

a személyes adatok megadása
szükséges a támogatás megítéléséhez
és folyósításához

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

az érintettek személyes
adatait a kérelmező adja
meg a kérelem
benyújtásához szükséges
formanyomtatványon

a személyes adatok megadása
szükséges a támogatás megítéléséhez
és folyósításához

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

az érintett neve, béradatai

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés a) pont)

5

betegápolási támogatás
nyújtásával kapcsolatos
eljárás során végzett
adatkezelés

hatósági feladatellátás

18. életévét betöltött
tartósan beteg
hozzátartozójának az
ápolását gondozását végző
személy részére települési
támogatás nyújtása

a kérelmező, és a kérelmezővel egy háztartásban
élő személyek születési neve, anyja neve,
születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási
helye, postázási címe, TAJ száma,
állampolgársága, telefonszáma, e-mail címe,
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a kérelmező, a kérelmezővel egy foglalkozása, havi nettó jövedelme, ingatlan- és az ápolásra szoruló személynek
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
háztartásban élő személyek és az
gépjárművagyona
a támogatás szempontjából
igénylésének és megállapításának, valamint
ápolásra szoruló személy
az ápolásra szoruló személy természetes
releváns egészségügyi adatai
folyósításának részletes szabályairól
személyazonosító adatai, valamint tartós
betegségére, önellátásra képtelenségére és az
7/2015. (II. 27.) Eger Megyei Jogú Város
ápolás szükségességére vonatkozó személyes
Önkormányzata Közgyűlésének rendelete a települési
adatok
támogatás megállapításáról, kifizetésének,
folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának
ellenőrzéséről
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés a) pont)

6

rendkívüli települési
támogatások megítélésével
és folyósításával kapcsolatos
eljárás során végzett
adatkezelés

hatósági feladatellátás

rendkívüli egyszeri
támogatás, egyszeri
gyógyszertámogatás,
rendkívüli gyermeknevelési
támogatás, temetési
támogatás nyújtásával
kapcsolatos eljárás
lefolytatása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól
7/2015. (II. 27.) Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének rendelete a települési
támogatás megállapításáról, kifizetésének,
folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának
ellenőrzéséről

a kérelmező, és a kérelmezővel egy háztartásban
élő személyek születési neve, anyja neve,
születési helye ésideje, lakóhelye, tartózkodási
a kérelmező, a kérelmezővel egy
a támogatás megítéléséhez
helye, postázási címe, TAJ száma,
háztartásban élő személyek
szükséges egészségügyi adatok
állampolgársága, telefonszáma, e-mail címe,
foglalkozása, havi nettó jövedelme, ingatlan- és
gépjárművagyona

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés a) pont)

7

gyógyszerkiadások
viseléséhez nyújtható
települési támogatás
megítélésével és
folyósításával kapcsolatos
eljárás során végzett
adatkezelés

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

hatósági feladatellátás

rendszeres
gyógyszertámogatás
nyújtásával kapcsolatos
feladatok ellátása

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól

a kérelmező, és a kérelmezővel egy háztartásban
élő személyek születési neve, anyja neve,
születési helye ésideje, lakóhelye, tartózkodási
a kérelmező, a kérelmezővel egy
a támogatás megítéléséhez
helye, postázási címe, TAJ száma,
háztartásban élő személyek
szükséges egészségügyi adatok
állampolgársága, telefonszáma, e-mail címe,
foglalkozása, havi nettó jövedelme, ingatlan- és
gépjárművagyona

az érintettek személyes
adatait a kérelmező adja
meg a kérelem
benyújtásához szükséges
formanyomtatványon

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Heves Megyei
Adóigazgatósága, Magyar
a Polgármesteri Hivatal
a személyes adatok megadása
Államkincstár Heves
adatfeldolgozót nem
szükséges a jogviszony létrehozásához
Megyei Igazgatósága,
alkalmaz
Heves Megyei
Kormányhivatal Egri Járási
Hivatala

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

EVAT Zrt, Raiffeisen Bank a Polgármesteri Hivatal
Zrt, Heves Megyei
adatfeldolgozót nem
Kormányhivatal
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

a személyes adatok megadása
szükséges a támogatás megítéléséhez
és folyósításához

adattovábbítás nem
történik

7/2015. (II. 27.) Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének rendelete a települési
támogatás megállapításáról, kifizetésének,
folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának
ellenőrzéséről

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés a) pont)

8

9

10

közfoglalkoztatási jogviszony
létesítésével és
fenntartásával kapcsolatos
feladatok ellátása során
végzett adatkezelés

köztemetéssel kapcsolatos
feladatok ellátása során
végzett adatkezelés

lakásügyi eljárások
lefolytatása során végzett
adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

közfoglalkoztatási jogviszony
létesítése ls fenntartása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
1991. évi IV. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról

hatósági feladatellátás

egyéb közfeladat ellátása

a köztemetéssel kapcsolatos
ügyintézéshez szükséges
feladatok ellátása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

a munkavállaló neve, születési neve, anyja neve,
születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási
helye, postázási címe, telefonszáma, e-mail címe,
a közfoglalkoztatásban résztvevő
állampolgársága, személyi igazolványszáma,
tartós betegség vagy
személy (munkavállaló)
adóazonosító jele, TAJ száma, bankszámlaszáma,
fogyatékosság igazolásához
a munkavállaló gyermeke
iskolai végzettsége, megszerzett
szükséges egészségügyi adatok
szakképzettsége, családi állapota,
a munkavállaló gyermekének neve, adóazonosító
jele, TAJ száma, születési helye és ideje
a temetésről gondoskodni köteles
személyek:
a) aki a temetést szerződésben
vállalta,
b) akit arra az elhunyt
végrendelete kötelez,
az érintett neve, természetes személyazonosító
c) mindezek hiányában az
adatai, lakcíme, tartózkodási helye, e-mail címe,
elhunyttal az elhalálozása előtt
az elhunythoz fűződő rokoni vagy egyéb
együtt élő házastársa vagy
kapcsolatára utaló személyes adatok
élettársa,
d) az elhunyt egyéb, közeli
hozzátartozója a törvényes
öröklés rendje szerint

a munkavállaló

nem releváns

a kórház által kiállított
halottvizsgálati jegyzőkönyv,
az elhunyt személyes iratai,
közhiteles nyilvántartások, az
érintettek nyilatkozatai

nem releváns

név, születési név, születési hely, születési idő,
anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely,
adóazonosító, TAJ szám, személyi szám,
munkahely, munkakör, jövedelem, vagyon,
telefonszám

ügyfél egészségügyi adatai
(lakásigény benyújtásakor
csatolható)

az érintett nyilatkozata, más
természetes személy
nyilatkozata, közhiteles
nyilvántartás (Takarnet,
Népességnyilvántartás), más
szerv által vezetett
nyilvántartás (EVAT
lakáslisták)

a személyes adatok megadása
szükséges az eljárás lefolytatásához

kérelmező, a kérelmezővel egy
háztartásba élő személyek

a kérelmező, és a kérelmezővel egy háztartásban
élő személyek születési neve, anyja neve,
születési helye ésideje, lakóhelye, tartózkodási
helye, postázási címe, TAJ száma,
állampolgársága, telefonszáma, e-mail címe,
foglalkozása, havi nettó jövedelme, ingatlan- és
gépjárművagyona

nem releváns

a kérelmező

a személyes adatok megadása
szükséges az eljárás lefolytatásához

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

Pályázó tanuló, a tanuló törvényes
képviselője

Gyermek neve; születési helye, ideje; anyja neve;
lakcíme, iskolájának neve, címe, elérhetősége,
osztályfőnökének neve, szülő neve, lakcíme,
tel.száma

nem releváns

a pályázó

a személyes adatok megadása
szükséges a támogatás megítéléséhez
és folyósításához

a programban résztvevő
középiskolák

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

a kérelmező, a kérelmező
gyermeke

Gyermek neve; születési helye, ideje; anyja neve;
lakcíme, a kérelmező szülő neve, születési helye,
ideje, anyja neve, lakcíme

nem releváns

a kérelmező

a személyes adatok megadása
szükséges az eljárás lefolytatásához

a kérelmező gyermekének
felvételét elutasító óvoda

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
Lakásigénylési névjegyzék
bekezdés a) pontja)
készítése, lakások
kérelmező, lakásigénylő és a
bérbeadásához hozzájárulás, Szerződés megkötéséhez szükséges adatkezelés (GDPR
közös háztartásban élő személyek
lakáscélú támogatások
6. cikk (1) bekezdés b) pontja): bérlőkijelölési jog
ügyintézése
biztosításához kapcsolódó megállapodások, lakáscélú
támogatások szerződései

temetkezési vállalat,
illetékes önkormányzat

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja)
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)

11

lakhatási támogatás
megítélésével és
folyósításával kapcsolatos
eljárás során végzett
adatkezelés

hatósági feladatellátás

A lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások
viseléséhez települési
támogatás nyújtása

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól
7/2015. (II. 27.) Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének rendelete a települési
támogatás megállapításáról, kifizetésének,
folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának
ellenőrzéséről
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont)

12

13

Arany János
Tehetséggondozó
Programban résztvevő
tanulók támogatásával
kapcsolatos feladatok
ellátása során végzett
adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

Az óvodai felvételi eljárásban
meghozott elsőfokú
határozatok ellen beadott
felülbírálati kérelmekkel
kapcsolatos ügyintézés során
végzett adatkezelés

hatósági feladatellátás

Arany János
Tehetséggondozó
Programban résztvevő
tanulók támogatásának
kifizetése

A kérelem elbírálása,
másodfokú hatáskör
gyakorlása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)
4/2018. (I. 31.) EMMI utasítás
az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany
János Kollégiumi Program és az Arany János
Kollégiumi-Szakközépiskolai Program támogatásainak
szabályairól
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont)
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont)
2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről

14

Pedagógusnapi kitüntetések
adományozása során végzett
adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

"Pro Agria" szakmai díjban,
"Eger Kiváló Pedagógusa"
kitüntetésben, "Kiváló
Munkáért" kitüntetésben és
Polgármesteri elismerésben
részesített személyek
kiválasztása és az ezzel járó
pénzösszeg kifizetése

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont)

a jelölt személy

A jelölt neve, születési helye, ideje, anyja neve,
lakcíme, adószáma, munkáltatójának neve, címe,
elérhetősége

nem releváns

a jelölt, a jelölő intézmény

nem releváns

esetenként: egészségügyi
adatok

a kérelmező nyilatkozata,
más természetes személy
nyilatkozata (pl. szülők
nyilatkozata), bírósági
határozat másolat,
munkáltatói igazolás,
lakcímkártya másolat

szerződés kötésének előfeltétele

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

esetenként: Heves Megyei
Kereskedelmi és
a Polgármesteri Hivatal
Iparkamara (műszaki
adatfeldolgozót nem
képzésben részesülő
alkalmaz
pályázók)

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

a mindenkor hatályos
iratkezelési szabályok
a Polgármesteri
szerint, de
egyénenként változó Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
lehet (tanulmányok
szabályzata szerint
befejezéséig,
munkaerőpiaci
elhelyezkedésig)
a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint
a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint
a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint
a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

15

Eger Város Ösztöndíjasa cím
megállapítása során végzett
adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

Eger Város Ösztöndíjasa cím
kapcsán szerződéskötés,
ösztöndíj utalása

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont)

a pályázó

a pályázó neve, anyja neve, lakcíme, tartózkodási
helye, adóazonosító jele, születési helye és ideje,
bankszámlaszáma, email címe, telefonszáma,
jövedelme

16

Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum titkári feladataihoz
kapcsolódó adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

aktuális taglista vezetése, a
KEF működésének
koordinálása

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont)

tagszervezetek képviselői

név, foglalkozás, telefonszám, email cím

nem releváns

érintett nyilatkozata

nem releváns

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

17

Városi Diáktanács titkári
feladatainak ellátásához
kapcsolódó adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

aktuális taglista vezetése, a
VDT működésének
koordinálása

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont)

középiskolás fiatalok

név, oktatási intézmény, telefonszám, email cím

nem releváns

érintett nyilatkozata

nem releváns

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

18

Városi Diáktanács részére
képzésszervezési feladatok
ellátása során végzett
adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

részvétel igazolása,
jogszabályi feltételek
biztosítása

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont)

középiskolás fiatalok

név, oktatási intézmény, telefonszám, születési
adatok, lakcím, szülői adatok

nem releváns

érintett nyilatkozata

az elszámolás feltétele. Illetve a
tevékenység megvalósulásának
igazolásához szükséges

a táborhelyet üzemeltető
szervezet

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

19

Városi Mikulás Ünnepség
megszervezése során végzett
adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

részvétel igazolása, meghívás

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont)

óvodás, általános iskolás korú
gyermekek, hivatali dolgozók
gyermekei

név, életkor

nem releváns

szolgáltató/egyéni vállalkozó
nyilatkozata, más szerv
nyilvántartása

a részvétel és az elszámolás feltétele,
valamint a tevékenység
megvalósulásának igazolásához
szükséges

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

20

Városi Mikulás Ünnepség
hátrányos helyzetű fiatalok
számára történő
megszervezése során végzett
adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

részvétel igazolása, meghívás

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont)

hátrányos helyzetű, általános
iskolás/ óvodás korú gyermekek

név, életkor, lakcím

nem releváns

szolgáltató/egyéni vállalkozó
nyilatkozata, más szerv
nyilvántartása

a részvétel és az elszámolás feltétele,
valamint a tevékenység
megvalósulásának igazolásához
szükséges

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

21

Közalkalmazotti
alapnyilvántartás vezetése
során végzett adatkezelés

funkcionális feladatellátás

munkavállaló,
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
aki felett az alavető munkáltatói
adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont):
jogokat Eger MJV Önkormányzata
jogi kötelezettség teljesítése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
képviselő-testülete, az egyéb
törvény 83/B. § (1) bekezdésése alapján
munkáltatói jogokat Eger MJV
polgármestere gyakorolja

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 5. számú mellékletében
meghatározott adatkör

nem releváns

a munkavállaló nyilatkozata

nem releváns

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a jogviszony
megszűnését /
megszüntetését
követő 50 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

22

Munkaügyi nyilvántartás
vezetése során végzett
adatkezelés

funkcionális feladatellátás

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
munkavállaló,
törvény 10. §, 11. §. alapján:
aki felett az alavető munkáltatói
Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR
név, születési név, anyja neve, születési hely,
jogokat Eger MJV Önkormányzata
jogi kötelezettség teljesítése
6. cikk (1) bekezdés b) pont):
születési idő, lakcím, tartózkodási hely,
képviselő-testülete, az egyéb
munkaszerződés
adóazonosító, TAJ szám, a bűnügyi nyilvántartó
munkáltatói jogokat Eger MJV
szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma,
polgármestere gyakorolja
kelte

nem releváns

a munkavállaló nyilatkozata

nem releváns

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a munkaszerződés
megszűnését /
megszüntetését
követő 3 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint
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Vagyonnyilatkozat
nyilvántartás során végzett
adatkezelés

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a jogviszony vagy
munkaszerződés
megszűnését /
megszüntetését
követő 3 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

24

Munkaidő-nyilvántartás
vezetése során végzett
adatkezelés

25

Közterület-használati
megállapodások megkötése
során végzett adatkezelés

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

jogi kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont):
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
szóló 2007. évi CLII. törvény 7. § a) pontja, valamint
11. § (3)-(6) bekezdésése alapján

munkavállaló,
aki felett az alavető munkáltatói
jogokat Eger MJV Önkormányzata
képviselő-testülete, az egyéb
munkáltatói jogokat Eger MJV
polgármestere gyakorolja

név

nem releváns

a munkavállaló nyilatkozata

nem releváns

adattovábbítás nem
történik

funkcionális feladatellátás

jogi kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont):
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
134. §-a alapján

munkavállaló,
aki felett az alavető munkáltatói
jogokat Eger MJV Önkormányzata
képviselő-testülete, az egyéb
munkáltatói jogokat Eger MJV
polgármestere gyakorolja

név

nem releváns

a munkavállaló nyilatkozata

nem releváns

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

3 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

egyéb közfeladat ellátása

az Önkormányzat és az
érintett között megkötött Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR
megállapodás alapján a
6. cikk (1) bekezdés b) pont)
bérleti jogviszony létrehozása

a kérvényező

név, adóazonosító jel, lakcím

nem releváns

az érintett nyilatkozata

nem releváns

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

5 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

26

Közterület-használati díj
fizetésére vonatkozó
kötelezettség nyilvántartása

egyéb közfeladat ellátása

A közterület-használati
megállapodásban
megállapított közterületSzerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR
használati díj befizetésének,
6. cikk (1) bekezdés b) pont)
vagy annak elmaradásának
nyomonkövetése

a közterületet-használati
jogosultsággal rendelkező
magánszemély

név, lakcím

nem releváns

az érintett nyilatkozata

nem releváns

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a megállapodásban
meghatározott
időtartam

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

27

Intézményvezetők
kiküldetésének
ellenőrzésével kapcsolatos
adatkezelés

funkcionális feladatellátás

a közpénzekkel való felelős
gazdálkodás ellenőrzése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

Gyermekjóléti- és Bölcsődei
Igazgatóság vezetője, Egri
Szociális Szolgáltató Intézmény
vezetője

név, anyja neve, lakcím, saját gépjármű típusa,
rendszáma, kiküldetés célja

nem releváns

az érintett nyilatkozata

nem releváns

Egri Közszolgáltatások
Városi Intézménye

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

28

Városkártya-ügyintézéssel
kapcsolatos adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

városkártya kibocsátása,
nyilvántartás vezetése

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont)

kérelmező

név, születési hely, idő, állandó lakóhely,
tartózkodási lakhely, személyi igazolvány és
lakcímkártya száma, diákigazolvány száma

nem releváns

kérelmező nyilatkozata
(ellenőrzés a közhiteles
nyilvántartásban)

nem releváns

adattovábbítás nem
történik

Appsters kft.

adattovábbítás nem
történik

29

Önkormányzati kitüntetések
adományozásával
kapcsolatos adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

kitüntetésben részesített személy

név, anyja neve, lakcím, születési hely-idő,
adóazonosító szám, TAJ szám, iskolai
végzettséggel kapcsolatos adatok

nem releváns

érintett nyilatkozata

nem releváns

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

30

Sajátos nevelési igényű
gyermekek nyilvántartásával
kapcsolatos adatkezelés

Ellátandó gyermekek

név, anyja neve, lakcím, születési hely-idő,

nem releváns

Heves Megyei Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság által
megküldött szakértői
vélemény

jogszabályon alapul, ellátási
kötelezettség

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

funkcionális feladatellátás

egyéb közfeladat ellátása

kitüntetéssel járó pénzbeni
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
és tárgyi juttatás számfejtése,
bekezdés a) pont)”
folyósítása
Gyermekek fejlesztő
foglalkozásaival kapcsolatos
feladatok ellátása

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont):
2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint
a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint
a Polgármesteri
jogszabályon alapul,
Hivatal adatvédelmi
szerzdés kötelező
és adatbiztonsági
tartalma
szabályzata szerint
a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

31

EFOP-1.2.9-17-2017-00042
Projekt keretében végzett
adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

Projektbe való bekapcsolódás

32

Panaszok és közérdekű
bejelentések kezelésével
kapcsolatos adatkezelés

hatósági feladatellátás

A panasz vagy közérdekű
bejelentés eredményes
kivizsgálása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

bejelentő, illetve a bejelentésben
megnevezett egyéb személyek

a bejelentő neve, lakcíme, egyéb elérhetősége, a
bejelentésben foglalt, az ügy kivizsgálása
szempontjából jelentős egyéb személyes adat

33

Eger város név- és
címerhasználatának
engedélyezése során végzett
adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

Az engedély kiadásával
kapcsolatos eljárás
lefolytatása

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont)

kérelmező, a cég képviselője

34

Társasházak működésének
törvényességi felügyelete
során végzett adatkezelés

hatósági feladatellátás

A törvényességi felügyeleti
feladatok ellátása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

35

Természetvédelmi hatósági
és szakhatósági ügyekkel
kapcsolatos eljárás során
végzett adatkezelés

hatósági feladatellátás

A természetvédelmi hatósági
és szakhatósági feladatok
ellátása

36

Zaj- és rezgésvédelmi
ügyekkel kapcsolatos eljárás
során végzett adatkezelés

hatósági feladatellátás

37

Ingatlanközvetítői,
ingatlanvagyon értékesítési
és -közvetítői tevékenység
nyilvántartásba vételével
kapcsolatos adatkezelés

38

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

a szerződő fél(ügyfél)
nyilatkozik saját adatairól

a személyes adat szolgáltatása
szerződéses kötelezettségen alapul

Irányító Hatóságok és és
Európai Bizottság

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

Európai Bizottság

nem releváns

bejelentő nyilatkozata,
lakcímnyilvántartás

a személyes adatok megadása
előfeltétele az eljárás lefolytatásának

a hatósági ügy áttétele
esetén a hatáskörrel
rendelkező, illetékes
hatóság

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

2 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

név, cégnév, cím, cégadatok,

nem releváns

kérelmező nyilatkozata

a személyes adatok megadása
szükséges az eljárás lefolytatásához

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

5 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

kérelmező, társasház közös
képviselete/képviselője

bejelentő neve, címe, társasházkezelő/közös
képviselő neve, címe, társasház címe

nem releváns

bejelentő nyilatkozata

a személyes adatok megadása
szükséges az eljárás lefolytatásához

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

10 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

az ügyfél, az eljárás egyéb
résztvevői

az ügyfél, az eljárás egyéb résztvevőinek
személyes természetes személyazonosító adatai,
valamint az ügy érdemi elbírálásához szükséges
egyéb személyes adatai

nem releváns

bejelentő nyilatkozata,
lakcímnyilvántartás

nem releváns

szükség esetén a
hatáskörrel rendelkező
szakhatóság részére

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

10 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

Jogszabályban meghatározott
feladatok ellátása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

az ügyfél, az eljárás egyéb
résztvevői

az ügyfél, az eljárás egyéb résztvevőinek
személyes természetes személyazonosító adatai,
valamint az ügy érdemi elbírálásához szükséges
egyék személyes adatai

nem releváns

bejelentő nyilatkozata,
lakcímnyilvántartás,
kereskedelmi
nyilvántartások

nem releváns

szükség esetén a
hatáskörrel rendelkező
szakhatóság részére

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

5 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

hatósági feladatellátás

Nyilvántartásba vételi eljárás
lefolytatása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

kérelmező

kérelmező neve, címe, egyéni vállalkozó esetén
e.v. nyilvántartási szám

nem releváns

bejelentő nyilatkozata

nem releváns

helyi honlap,
nyilvántartórendszer

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

Vásárokkal és piacokkal
kapcsolatos eljárások
lefolytatása során végzett
adatkezelés

hatósági feladatellátás

Jogszabályban meghatározott
feladatok ellátása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

kérelmező

kérelmező neve, címe, egyéni vállalkozó esetén
e.v. nyilvántartási szám

nem releváns

bejelentő nyilatkozata

nem releváns

helyi honlap,
nyilvántartórendszer

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

10 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

39

Talált tárgyakkal kapcsolatos
eljárás lefolytatásához
szükséges adatkezelés

hatósági feladatellátás

Tulajdonos személyének
felkutatása, jegyzőkönyvezés

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

tulajdonos, találó

találó neve, címe, anyja neve, születési helye,
ideje; a tulajdonos neve, címe, anyja neve,
születési hely, idő

nincs

találó nyilatkozata, a talált
dokumentumok,
személyiadat és
lakcímnyilvántartás

a találó csak az adatai megadásával
lehet jogosult a talát tárgyra, vagy a
találói díjra, amennyiben a tulajdonos
nem fellelhető

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

1 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

40

Bizottsági, közgyűlési
anyagok kezelése során
végzett adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

képviselő, bizottsági külsős tag,
felügyelőbizottségi tag,
intézményvezető, cégvezető,
kérelmező, egyéb ügyfél

név, cím, anyja neve, születési hely, idő, valamint
a döntés meghozatalához szükséges egyéb
személyes adat

nincs

az érintett személy
nyilatkozata, esetleg
hatósági nyilvántartás

nem releváns

Heves Megyei
Kormányhivatal,
Cégbiróság, Magyar
Államkincstár, illetékes
bíróságok

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

Lakcímnyilvántartási,
lakcímrendezési ügyekkel
kapcsolatos adatkezelés

hatósági feladatellátás

kérelmező ügyfél

név, cím, anyja neve, születési hely, idő

nincs

SZL (személyiadat és
lakcímnyilvántartó rendszer),
kérelem esetén az ügyfél
nyilatkozata

a személyes adatok megadása
szükséges az eljárás lefolytatásához

Heves Megyei
Kormányhivatal

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
kérelem esetén 5 év,
Hivatal adatvédelmi
lakcímrendezés
és adatbiztonsági
NS/HN
szabályzata szerint

41

A bizottságok és a Közgyűlés
döntéseinek előkészítése

Kérelemre vagy hivatalból
induló lakcím felülvizsgálati
eljárás lefolytatása

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) képzésre, tanácsadásra jelentkező
bekezdés a) pont)”
ügyfél

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont)
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

név, anyja neve, lakcím (állandó/tartózkodási,
értesítési) telefonszám, email cím, szül. hely,
szül. idő, Taj szám,

Nemzeti hovatartozás, nem,
ellátásban való részesülés,
legmagasabb iskolai végzettség,
oktatásban való részvétel
-közfoglalkoztatatás
-Elhelyezkedésre vonatkozó
adatok
- törvényes képviselő.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont)

egyéb közfeladat ellátása

A Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által végzett
kéményellenőrzések
önkormányzatot illető
dijainak beszedése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

fiztésre kötelezett ügyfél
(tulajdonos, bérlő)

név, cím, székhely cím

nincs

a hatóság által szolgáltatott
adatok

a személyes adatok megadása
szükséges az eljárás lefolytatásához

nincs

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont)

Magyarországon bejelentett
lakóhellyel rendelkező, szépkorú
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személy

név, anyja neve, lakcím, köszöntés helye

nincs

Más szerv által vezetett
nyilvántartás

a személyes adat szolgáltatása
jogszabályon alapul

nincs

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

-

az érintett nyilatkozata

a személyes adat szolgáltatása
kötelező, jogszabályon alapul

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

-

az érintett nyilatkozata

a személyes adat szolgáltatása
kötelező, jogszabályon alapul

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

42

Kéményseprő-ipari
közszolgáltatás dífizetés
felhívásokkal kapcsolatos
adatkezelés

43

Szépkorúak köszöntésével
kapcsolatos adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

Szépkorú köszöntésének
megszervezése

44

Építményadó ügyintézéssel
kapcsolatos adatkezelés

hatósági feladatellátás

Adóügyi hatáskör gyakorlása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

Adózó

45

Helyi iparűzési adó
ügyintézéssel kapcsolatos
adatkezelés

hatósági feladatellátás

Adóügyi hatáskör gyakorlása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

Adózó

46

Idegenforgalmi adó
ügyintézéssel kapcsolatos
adatkezelés

hatósági feladatellátás

Adóügyi hatáskör gyakorlása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

Adózó

Név, lakcím, adóazonosító jel, adószám, anyja
neve, születési név, születési hely és idő;
vendégéjszaka adatok

-

az érintett nyilatkozata

a személyes adat szolgáltatása
kötelező, jogszabályon alapul

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

47

Gépjárműadó ügyintézéssel
kapcsolatos adatkezelés

hatósági feladatellátás

Adóügyi hatáskör gyakorlása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

Adózó

Név, lakcím, adóazonosító jel, adószám, anyja
neve, születési név, születési hely és idő,
gépjármű adatai

-

az érintett nyilatkozata,
közhiteles nyilvántartás

a személyes adat szolgáltatása
kötelező, jogszabályon alapul

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

48

Hagyatéki eljárással
kapcsolatos jegyzői feladatok
ellátása során végzett
adatkezelés

az örökhagyó örökösei

az érintettek természetes személyazonosító
adatai, lakcíme, tartózkodási helye, személyi
igazolvány száma, személyi azonosító száma,

nem releváns

az érintettek nyilatkozata,
ingatlannyilvántartás

a személyes adatok közlése szükséges
az eljárás lefolytatásához

az eljárás lefolytatására
kijelölt közjegyző

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

hatósági feladatellátás

A hagyatéki leltár felvétele

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki ejárásról

Név, lakcím, adóazonosító jel, adószám, anyja
neve, születési név, születési hely és idő, az
adótárgy ingatlannal, reklámhordozókkal
kapcsolatos adatok
Név, lakcím, adóazonosító jel, adószám, anyja
neve, születési név, születési hely és idő, az
adótárgy iparűzési tevékenységgel kapcsolatos
számviteli adatok

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

15 év

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint
a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint
a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint
a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint
a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint
a Polgármesteri
a mindenkor hatályos
Hivatal adatvédelmi
iratkezelési szabályok
és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

49

50

51

52

53

54

Kereskedelmi
nyilvántartások vezetése
során végzett adatkezelés

Engedélyköteles
termékekhez kapcsolódó
kereskedelmi tevékenységek
engedélyezésével,
korlátozásával vagy
megtiltásával kapcsolatos
adatkezelés

A kereskedelmi
tevékenységre, a
kereskedelmet kiszolgáló
szolgáltató tevékenységekre,
valamint a kereskedelmi
jellegű turisztikai
szolgáltatási
tevékenységekre vonatkozó
jogszabályi és hatósági
előírások megtartásának
ellenőrzése során végzett
adatkezelés

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetésével kapcsolatos
hatósági döntések
meghozatala során végzett
adatkezelés

Vásárok, piacok,
bevásárlóközpontok
nyilvántartása során végzett
adatkezelés

Szálláshely-szolgáltatási
tevékenységekhez
kapcsolódó hatósági
döntések meghozatala során
végzett adatkezelés

55

Szálláshely-szolgáltatási
tevékenységekhez
kapcsolódó hatósági
nyilvántartás vezetése során
végzett adatkezelés

56

A zenés, táncos
rendezvények működésével
kapcsolatos hatósági
döntések meghozatala során
végzett adatkezelés

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2005. évi CLXIV. törvény
a kereskedelemről

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről 7. § (2) bekezdés, 27. § (1)-(2) bekezdés

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

A 2005. évi CLXIV. törvény 6/G §a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
ában meghatározott kereskedelmi
az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve
tevékenységet folytató
a kistermelő regisztrációs száma;
személyek, illetve üzletek
az üzlet tulajdonosának neve
tulajdonosai

engedélyköteles termékekhez
kapcsolódó kereskedelmi
tevékenységet folytató
személyek, illetve üzletek
tulajdonosai

a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve
a kistermelő regisztrációs száma;
caz üzlet tulajdonosának neve

A 2005. évi CLXIV. törvény 6/G §a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
ában meghatározott kereskedelmi
az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve
tevékenységet folytató
a kistermelő regisztrációs száma;
személyek, illetve üzletek
az üzlet tulajdonosának neve
tulajdonosai

a vásár, piac, bevásárlóközpont
üzemeltetője, fenntartója

az érintett neve, címe, székhelye, elektronikus
levelezési címe

nem releváns

az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése szükséges
a nyilvántartásba vételhez és a jog
gyakorlásához

nem releváns

az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése szükséges
a nyilvántartásba vételhez és a jog
gyakorlásához

az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése szükséges
a nyilvántartásba vételhez és a jog
gyakorlásához

nem releváns

nem releváns

az érintett bejelentése

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a
piacokról, és a bevásárlóközpontokról

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

a vásár, piac, bevásárlóközpont
üzemeltetője, fenntartója

az érintett neve, címe, székhelye, elektronikus
levelezési címe

nem releváns

az érintett neve, címe, székhelye, adóazonosító
száma, statisztikai számjele

nem releváns

a szálláshely-szolgáltató

az érintett neve, címe, székhelye, adóazonosító
száma, statisztikai számjele

a kérelmező

az érintett neve, címe, székhelye, egyéni
vállalkozó nyilvántartási száma,

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos
rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről

nem releváns

nem releváns

a) tevékenység jellegétől
függően a Heves Megyei
a Polgármesteri Hivatal
Kormányhivatal;
adatfeldolgozót nem
b) Zala Megyei
alkalmaz
Kormányhivatal;

bevásárlóközpont
működésének
engedélyezése esetén
Heves Megyei
Kormányhivatal, Egri
Rendőrkapitányság
helyi termelői piac
működésének
engedélyezése esetén
Heves Megyei
Kormányhivatal, Egri
Rendőrkapitányság, NAV
Heves Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
bevásárlóközpont
működésének
engedélyezése esetén
Heves Megyei
Kormányhivatal, Egri
Rendőrkapitányság
helyi termelői piac
működésének
engedélyezése esetén
Heves Megyei
Kormányhivatal, Egri
Rendőrkapitányság, NAV
Heves Megyei Adó- és
Vámigazgatósága

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

a személyes adatok közlése szükséges
a nyilvántartásba vételhez és a jog
gyakorlásához

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

az érintett bejelentése

szálláshely és az épület
jellegétől függően Heves
Megyei
a személyes adatok közlése szükséges
a Polgármesteri Hivatal
Kormányhivatal,Heves
a nyilvántartásba vételhez és a jog
adatfeldolgozót nem
Megyei Katasztrófavédelmi
gyakorlásához
alkalmaz
Igazgatóság,
honvédelemért felelős
miniszter

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

az érintett bejelentése

szálláshely és az épület
jellegétől függően Heves
Megyei
a személyes adatok közlése szükséges
a Polgármesteri Hivatal
Kormányhivatal,Heves
a nyilvántartásba vételhez és a jog
adatfeldolgozót nem
Megyei Katasztrófavédelmi
gyakorlásához
alkalmaz
Igazgatóság,
honvédelemért felelős
miniszter

adattovábbítás nem
történik

a tevékenység
folytatása során az
adatok a nyilvántartás
részei maradnak,
törlésükre a működési a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
engedély
visszavonását, vagy a és adatbiztonsági
szabályzata szerint
tevékenység
megszűnését
követően
haladéktalanul sor
kerül

az érintett bejelentése

helyszíni szemle
a személyes adatok közlése szükséges
elrendelése esetén az
a Polgármesteri Hivatal
a nyilvántartásba vételhez és a jog
Országos Mentőszolgálat, adatfeldolgozót nem
gyakorlásához
Heves Megyei
alkalmaz
Kormányhivatal,

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
239/2009. (X. 20.) Korm. rendeleta szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

az érintett bejelentése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
a szálláshely-szolgáltató

tevékenység jellegétől
függően az engedélyező
hatóság

adattovábbítás nem
történik

a tevékenység
folytatása során az
adatok a nyilvántartás
részei maradnak,
törlésükre a működési a Polgármesteri
engedély
Hivatal adatvédelmi
visszavonását, vagy a és adatbiztonsági
tevékenység
szabályzata szerint
megszűnését
követően
haladéktalanul sor
kerül

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a
piacokról, és a bevásárlóközpontokról

239/2009. (X. 20.) Korm. rendeleta szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről

a személyes adatok közlése szükséges
a nyilvántartásba vételhez és a jog
gyakorlásához

a) tevékenység jellegétől
függően a Heves Megyei
a Polgármesteri Hivatal
Kormányhivatal;
adatfeldolgozót nem
b) Zala Megyei
alkalmaz
Kormányhivatal;

a tevékenység
folytatása során az
adatok a nyilvántartás
részei maradnak,
törlésükre a működési a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
engedély
visszavonását, vagy a és adatbiztonsági
szabályzata szerint
tevékenység
megszűnését
követően
haladéktalanul sor
kerül

57

58

A zenés, táncos
rendezvények nyilvántartása
során végzett adatkezelés

A telepengedély, illetve a
telep létesítésének
bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő
és egyes szolgáltató
tevékenységekkel
kapcsolatos hatósági
döntések meghozatala során
végzett adatkezelés

59

Telepengedéllyel, bejelentett
teleppel rendelkező ipari
tevékenységet végzők
nyilvántartása során végzett
adatkezelés

60

Mezőgazdasági támogatással
kapcsolatos ügyekben
hatósági bizonyítvány
kibocsátása a támogatást
igénylő földhasználatának
tényéről

61

A mező- és erdőgazdasági
földek fordalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény
szerint az adásvételi
szerződések kötelező
kifüggesztése során végzett
adatkezelés

62

63

64

A mező- és erdőgazdasági
földek fordalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény
szerint az adásvételi
szerződésekkel kapcsolatban
érkező elfogadó
nyilatkozatok kezelése

A mező- és erdőgazdasági
földek fordalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény
szerint a haszonbérleti
szerződések kötelező
kifüggesztése
A mező- és erdőgazdasági
földek fordalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény
szerint a haszonbérleti
szerződésekkel kapcsolatban
érkező elfogadó
nyilatkozatok kezelése

65

Parlagfű elleni közérdekű
védekezéssel kapcsolatos
hatósági feladatok ellátása
során végzett adatkezelés

66

A fás szárú növények
védelmével kapcsolatos
hatósági feladatok ellátása
során végzett adatkezelés

hatósági feladatellátás

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
a kérelmező

az érintett neve, címe, székhelye, egyéni
vállalkozó nyilvántartási száma,

nem releváns

az ipari tevékenységet végző,
valamint a telephely tulajdonosa

az érintett neve, címe, székhelye, egyéni
vállalkozó nyilvántartási száma,

nem releváns

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos
rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről

az érintett bejelentése

helyszíni szemle
a személyes adatok közlése szükséges
elrendelése esetén az
a Polgármesteri Hivatal
a nyilvántartásba vételhez és a jog
Országos Mentőszolgálat, adatfeldolgozót nem
gyakorlásához
Heves Megyei
alkalmaz
Kormányhivatal,

adattovábbítás nem
történik

a tevékenység
folytatása során az
adatok a nyilvántartás
részei maradnak,
törlésükre a működési a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
engedély
visszavonását, vagy a és adatbiztonsági
szabályzata szerint
tevékenység
megszűnését
követően
haladéktalanul sor
kerül

az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése szükséges
a nyilvántartásba vételhez és a jog
gyakorlásához

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
hatósági feladatellátás

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély,
illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól

nem releváns

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

az ipari tevékenységet végző,
valamint a telephely tulajdonosa

az érintett neve, címe, székhelye, egyéni
vállalkozó nyilvántartási száma,

nem releváns

az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése szükséges
a nyilvántartásba vételhez és a jog
gyakorlásához

nem releváns

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a tevékenység
folytatása során az
adatok a nyilvántartás
részei maradnak,
törlésükre a működési a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
engedély
visszavonását, vagy a és adatbiztonsági
szabályzata szerint
tevékenység
megszűnését
követően
haladéktalanul sor
kerül

a kérelmező földhasználó

az érintett természetes személyazonosító adatai,
lakcíme

nem releváns

az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése szükséges
az igazolás kiadásához

nem releváns

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

a személyes adatok
nyilvánosságra hozatala
történik meg az
Önkormányzat
hirdetőtábláján

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély,
illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

az eladó és a vevő

az érintett neve, lakcíme vagy értesítési címe,
valamint az állampolgársága

az eladó, a vevő és az
elővásárlásra jogosult elfogadó

az érintett neve, lakcíme vagy értesítési címe,
valamint az állampolgársága

nem releváns

az ingatlan adásvételi
szerződés

a személyes adatok közlése szükséges
a jog gyakorlásához

nem releváns

az ingatlan adásvételi
szerződés és az elfogadó
nyilatkozat(ok)

a személyes adatok közlése szükséges
a jog gyakorlásához

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

hatósági feladatellátás

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
a fás szárú növények védelméről

adattovábbítás nem
történik

a személyes adatok
nyilvánosságra hozatala
történik meg az
Önkormányzat
hirdetőtábláján

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

a jogszabályban
meghatározott
határidő lejártát
követően a
hirdetőtábláról
levételre kerül a
szerződés

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

nem releváns

a bérbeadó, vagy ha a
az ingatlanra vonatkozó
mezőgazdasági igazgatási a Polgármesteri Hivatal
a személyes adatok közlése szükséges
haszonbérleti szerződés és az
szerv jóváhagyása
adatfeldolgozót nem
a jog gyakorlásához
elfogadó nyilatkozat(ok)
szükséges, a Heves Megyei
alkalmaz
Kormányhivatal

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

az érintett neve, címe, a földtulajdonának
helyrajzi száma

nem releváns

közhiteles ingatlannyilvántartás, az ingatlanügyi
hatóság

nem releváns

jogszabályban
a Polgármesteri Hivatal
meghatározott esetekben
adatfeldolgozót nem
a Heves Megyei
alkalmaz
Kormányhivatal

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

az érintett neve, címe

nem releváns

az érintett bejelentése

a személyes adatok közlése szükséges
a hatósági eljárás megindításához

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

a bérbeadó, bérbevevő és az
előhaszonbérlő

az érintett neve, lakcíme vagy értesítési címe,
valamint az állampolgársága

a földhasználó

a földhasználó

nem releváns

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és
igénylésének részletes szabályairól

az eladó, vagy ha a
mezőgazdasági igazgatási a Polgármesteri Hivatal
szerv jóváhagyása
adatfeldolgozót nem
szükséges, a Heves Megyei
alkalmaz
Kormányhivatal

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

adattovábbítás nem
történik

az érintett neve, lakcíme vagy értesítési címe,
valamint az állampolgársága

az ingatlanra vonatkozó
haszonbérleti szerződés

a személyes adatok közlése szükséges
a jog gyakorlásához

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
hatósági feladatellátás

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

a bérbeadó és bérbevevő

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

a jogszabályban
meghatározott
határidő lejártát
követően a
hirdetőtábláról
levételre kerül a
szerződés

nem releváns

67

68

Vadkár, vadászati kár,
valamint vadban okozott kár
esetében kárbecslési eljárás
lefolytatása egyezség
létrehozása céljából

Jogszabályban
meghatározott
környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági
eljárások lefolytatása

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
1996. évi LV. törvény
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról 81. §
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

a károsult és a kárért felelős
szemény

az érintett neve, címe, illeve a károsodott
tulajdonhoz kötődő egyéb személyes adat

nem releváns

az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése szükséges
az eljárás lefolytatásához

nem releváns

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

az ügyfél

az érintettek természetes személyazonosító
adatai, lakcíme, tartózkodási helye, adóazonosító
jele

nem releváns

az érintettek nyilatkozata,
TAKARNET, megkeresés
alapján az adott személyes
adatot kezelő hatóság

a személyes adatok közlése szükséges
az eljárás lefolytatásához

nem releváns

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

a birtokvédelmi eljárást
megindító személy, az
ellenérdekű fél, esetlegesen
tanúk, szakértők, és az eljárás
egyéb résztvevői

az érintett neve, címe, illetve a tényállás
tisztázásához szükséges egyéb személyes adatok

nem releváns

az érintettek nyilatkozatai

a személyes adatok közlése szükséges
az eljárás lefolytatásához

az eljárást megindító
beadványt a jegyző
megküldi a ellenérdekű
félnek

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

a szülő, a szülő házastársa /
az érintett természetes személyazonosító adatai,
élettársa, a gyermek, a
egészségi állapottal kapcsolatos
lakcíme, tartózkodási helye, TAJ száma,
gyermekkel egy háztartásban élő
adatok
jövedelme, vagyoni helyzete
egyéb személy,

az érintettek nyilatkozata,
TAKARNET, szociális
szakrendszerek

a személyes adatok közlése szükséges
az eljárás lefolytatásához

nem releváns

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

a házasodni szándékozó felek, a
tanúk

az érintettek természetes személyazonosító
adatai, személyi azonosítója, állampolgárságára
vonatkozó adatok, menekülti, oltalmazotti
státuszra vonatkozó adatok, előző
állampolgárság, előző lakóhely

nem releváns

az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése szükséges
az eljárás lefolytatásához

nem releváns

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

az anyakönyvi
a Polgármesteri
nyilvántartásokra
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó szabályok és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

a házasodni szándékozó felek, a
tanúk

az érintettek természetes személyazonosító
adatai, személyi azonosítója, állampolgárságára
vonatkozó adatok, menekülti, oltalmazotti
státuszra vonatkozó adatok, előző
állampolgárság, előző lakóhely

nem releváns

a házasságkötési szándék
bejelentése során felvett
adatok

a személyes adatok közlése szükséges
az eljárás lefolytatásához

nem releváns

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

az anyakönyvi
a Polgármesteri
nyilvántartásokra
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó szabályok és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

a kérelmező fél, a kérelmező
kiskorú gyermeke, házastársa
(amennyiben a névviselésben
érintett)

az érintettek természetes személyazonosító
adatai, lakóhelye, személyi azonosítója,családi
állapota, állampolgársága

nem releváns

az érintettek nyilakozata

a személyes adatok közlése szükséges
az eljárás lefolytatásához

nem releváns

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

az anyakönyvi
a Polgármesteri
nyilvántartásokra
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó szabályok és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

a kérelmező fél, a kérelmező
házastársa

az érintettek természetes személyazonosító
adatai, lakóhelye, személyi azonosítója,családi
állapota, állampolgársága

nem releváns

az érintettek nyilakozata

a személyes adatok közlése szükséges
az eljárás lefolytatásához

nem releváns

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

az anyakönyvi
a Polgármesteri
nyilvántartásokra
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó szabályok és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

az anyakönyvi eseménnyel
érintett személy

az érintettek természetes személyazonosító
adatai, lakóhelye, személyi azonosítója,családi
állapota, állampolgársága

nem releváns

az érintettek nyilatkozata,
vagy a jogszabályban
meghatározott személy által
kiállított okirat

a személyes adatok közlése kötelező

nem releváns

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

az anyakönyvi
a Polgármesteri
nyilvántartásokra
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó szabályok és adatbiztonsági
szerint
szabályzata szerint

HVB tag

az érintett természetes személyazonosító adatai,
lakóhelye, adóazonosító jele, TAJ száma

nem releváns

az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése szükséges
a HVB kinevezéshez

Területi Választási Iroda,
Nemzeti Választási Iroda

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a HVB
megbízatásának
végéig

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

a kifogás benyújtója

az érintett neve, lakcíme vagy postai értesítési
címe, személyi azonosítója

nem releváns

az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése szükséges
a kifogás átvételéhez

Területi Választási Iroda,
Nemzeti Választási Iroda

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

az eljárás lezárásáig

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

az ajánlóíveket igénylő személy, a
jelölt, az ajánlóívet aláíró
választópolgár

az érintett neve, lakcíme, személyi azonosítója

nem releváns

az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése szükséges

Területi Választási Iroda,
Nemzeti Választási Iroda

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a választási eljárás
lezárultáig

a Polgármesteri
Hivatal adatvédelmi
és adatbiztonsági
szabályzata szerint

1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi LIII. törvény
a természet védelméről

69

Birtokvédelmi eljárás
lefolytatása során végzett
adatkezelés

70

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény és hátrányos,
halmozottan hátrányos
helyzet megállapításával
kapcsolatos hatósági
eljárások lefolytatása, a
gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos feladatok
ellátása

71

Házasságkötési szándék
bejelentésével kapcsolatos
eljárás során végzett
adatkezelés

72

73

74

75

76

77

78

Házasságkötés során végzett
adatkezelés

A névváltoztatási eljárás
során végzett adatkezelés

egyéb közfeladat ellátása

hatósági feladatellátás

A házasságkötési szándék
bejelentésének regisztrációja,
a házasságkötéshez
szükséges adatok felvétele

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

Anyakönyvi nyilvántartások
vezetése során végzett
adatkezelés

hatósági feladatellátás

Helyi önkormányzati és
nemzetiségi önkormányzati
választások során a jelöltek
nyilvántartásával
kapcsolatos feladatok
ellátása során végzett
adatkezelés

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

hatósági feladatellátás

hatósági feladatellátás

Választási eljárások és
népszavazások során
benyújtott jogorvoslatok
kezelése során végzett
adatkezelés

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)

A szülő kérelmére rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre való
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
jogosultság megállapítása, a
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
hátrányos, halmozottan
bekezdés e) pont)
hátrányos helyzet
megállapítása, a támogatások
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
folyósítása. Szükség esetén a a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
jogosultságok
gyámügyi eljárásról
megszűnésének
megállapítása

A házassági névviselési forma
módosítására irányuló
eljárás során végzett
adatkezelés

Helyi Választási Bizottság
működésével kapcsolatos
feladatok ellátása során
végzett adatkezelés

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

egyéb közfeladat ellátása

egyéb közfeladat ellátása

egyéb közfeladat ellátása

A házasságkötési eljárás
lefolytatása

A kérelmező nevének
megváltoztatása

A kérelmező nevének
megváltoztatása

Az anyakönyvi esemény
rögzítése az anyakönyvi
nyilvántartásba

Helyi választási irodaként
működve a HVB tagjaninak
megbízásával,
nyivántartásával, díjazásával
kapcsolatos adatkezelési
feladatok ellátása

Helyi választási irodaként
működve a választási
eljárással kapcsolatban
benyújtott kifogás kezelése

Helyi választási irodaként
működve az ajánlóívek
kiadása, ellenőrzése, a
jelöltek adatainak kezelése

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2010. évi I. törvény
az anyakönyvi eljárásról
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2010. évi I. törvény
az anyakönyvi eljárásról
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2010. évi I. törvény
az anyakönyvi eljárásról
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2010. évi I. törvény
az anyakönyvi eljárásról
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2010. évi I. törvény
az anyakönyvi eljárásról
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2013. évi XXXVI. törvény
a választási eljárásról
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2013. évi XXXVI. törvény
a választási eljárásról
Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
2013. évi XXXVI. törvény
a választási eljárásról

79

Kutak létesítésével,
fennmaradásával és
megszüntetésével
kapcsolatos vízjogi eljárások
lefolytatása során végzett
adatkezelés

hatósági feladatellátás

Jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskör
gyakorlása

Közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett adatkezelés (GDPR 6.cikk (1)
bekezdés e) pont)
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve,
születési helye, ideje,
a kérelmező

a tervezett kút helye: irányítószám, település,
közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma,
koordináták

nem releváns

az érintett nyilatkozata

a személyes adatok közlése szükséges
az eljárás lefolytatásához

Heves Megyei
Kormányhivatal

a Polgármesteri Hivatal
adatfeldolgozót nem
alkalmaz

adattovábbítás nem
történik

a Polgármesteri
a hatósági ügyekre
Hivatal adatvédelmi
vonatkozó iratkezelési
és adatbiztonsági
szabályok szerint
szabályzata szerint

