Adatvédelmi Tájékoztató
Fás szárú növények védelmével kapcsolatban
1. Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Ebesi Polgármesteri Hivatal
4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048; ebesoffice@t-online.hu
Weboldal: http://www.ebes.hu/onkormanyzati-intezmenyek/adatvedelem/
2. Adatkezelő képviselőinek neve és elérhetősége:
Dr. Morvai Gábor; 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 52-565-048; jegyzo.ebes@t-online.hu
3. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Varga Sándor, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048/115; gdprebes@gmail.com
4. Adatkezelés célja:
Jogszabályban meghatározott hatósági feladat a fás szárú növények védelmével kapcsolatban,
fakivágási kérelmek kezelése
5. Adatkezelés jogalapja:
346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 5 év. (78/2012 (XII.
28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Kérelmezők, hivatalból indult eljárás esetén ingatlan tulajdonos
8. Adatok forrása:
Érintettől, hivatalból indult eljárás esetén központi nyilvántartásokból (TAKARNET, KCR)
9. Személyes adatok fajtái:
Név, lakcím, ingatlan helyrajzi száma
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Jegyző, műszaki irodavezető, közterületfelügyelő, iktatás
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:
Nincs
13. Érintettek jogai:

Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai
vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékozódni.
Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével
összefüggő információkról tájékoztatást kérni.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített
személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult a személyes adatai kezelésének
korlátozásét kérni, ha sérti jogos érdekeit, vagy amennyiben vitatja a Hivatal által kezelt adatai
pontosságát, jogszerűségét, szükségességét.
Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a Hivatal indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Infotv.-ben meghatározott feltételek
fennállása esetén. A Hivatalnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok
kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes
adatok kezelését előíró, a Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében
14. Jogérvényesítési lehetőségek:
Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz:
Postacím: 1530 Budapest, Pf 5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel:+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410;
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
15. Bírósági jogérvényesítés:
A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéken is
megindíthatja.

Adatvédelmi Tájékoztató
Közterület használati megállapodásokkal kapcsolatban
1. Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Ebesi Polgármesteri Hivatal
4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048; ebesoffice@t-online.hu
Weboldal: http://www.ebes.hu/onkormanyzati-intezmenyek/adatvedelem/
2. Adatkezelő képviselőinek neve és elérhetősége:
Dr. Morvai Gábor; 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 52-565-048; jegyzo.ebes@t-online.hu
3. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Varga Sándor, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048/115; gdprebes@gmail.com
4. Adatkezelés célja:
Közterület használatával kapcsolatos megállapodások/engedélyek, kötése, nyilvántartása,
ellenőrzése
5. Adatkezelés jogalapja:
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018 (IX.28.) számú rendelete, GDPR
6. cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 5 év. (78/2012 (XII.
28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.)
Számviteli bizonylaton szereplő adatok esetén 8 év 2000. évi C. a számvitelről törvény 169 §.
(név, lakcím, adószám)
7. Az érintettek köre:
Kérelmezők
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, lakcím cím, születési hely és idő, anyja neve, adószám
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármester, közterület felügyelő, pénzügyi iroda, iktatás
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:
Nincs

13. Érintettek jogai:
Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai
vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékozódni.
Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével
összefüggő információkról tájékoztatást kérni.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített
személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult a személyes adatai kezelésének
korlátozásét kérni, ha sérti jogos érdekeit, vagy amennyiben vitatja a Hivatal által kezelt adatai
pontosságát, jogszerűségét, szükségességét.
Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a Hivatal indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Infotv.-ben meghatározott feltételek
fennállása esetén. A Hivatalnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok
kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes
adatok kezelését előíró, a Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében
14. Jogérvényesítési lehetőségek:
Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz:
Postacím: 1530 Budapest, Pf 5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel:+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410;
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
15. Bírósági jogérvényesítés:
A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéken is
megindíthatja.

Adatvédelmi Tájékoztató
Parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban
1. Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Ebesi Polgármesteri Hivatal
4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048; ebesoffice@t-online.hu
Weboldal: http://www.ebes.hu/onkormanyzati-intezmenyek/adatvedelem/
2. Adatkezelő képviselőinek neve és elérhetősége:
Dr. Morvai Gábor; 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 52-565-048; jegyzo.ebes@t-online.hu
3. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Varga Sándor, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048/115; gdprebes@gmail.com
4. Adatkezelés célja:
Parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok ellátása
5. Adatkezelés jogalapja:
221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 5 év. (78/2012 (XII.
28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Belterületi ingatlan tulajdonosok/használók
8. Adatok forrása:
Közhiteles ingatlannyilvántartás (TAKARNET)
9. Személyes adatok fajtái:
Név, cím, ingatlan helyrajzi száma
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
A jogszabályban meghatározott esetek fennállása esetén: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Osztály (4024 Debrecen, Tímár u. 17-19)
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Jegyző, közterület felügyelő, iktatás
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:
Nincs
13. Érintettek jogai:

Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai
vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékozódni.
Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével
összefüggő információkról tájékoztatást kérni.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített
személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult a személyes adatai kezelésének
korlátozásét kérni, ha sérti jogos érdekeit, vagy amennyiben vitatja a Hivatal által kezelt adatai
pontosságát, jogszerűségét, szükségességét.
Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a Hivatal indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Infotv.-ben meghatározott feltételek
fennállása esetén. A Hivatalnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok
kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes
adatok kezelését előíró, a Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében
14. Jogérvényesítési lehetőségek:
Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz:
Postacím: 1530 Budapest, Pf 5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel:+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410;
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
15. Bírósági jogérvényesítés:
A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéken is
megindíthatja.

Adatvédelmi Tájékoztató
Polgári védelmi szervezetbe beosztással kapcsolatban
1. Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Ebesi Polgármesteri Hivatal
4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048; ebesoffice@t-online.hu
Weboldal: http://www.ebes.hu/onkormanyzati-intezmenyek/adatvedelem/
2. Adatkezelő képviselőinek neve és elérhetősége:
Dr. Morvai Gábor; 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 52-565-048; jegyzo.ebes@t-online.hu
3. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Varga Sándor, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048/115; gdprebes@gmail.com
4. Adatkezelés célja:
Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás
5. Adatkezelés jogalapja:
2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról (továbbiakban: Kat); GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a beosztó határozat
keltét követő 10 év.; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról.)
Amennyiben a polgári védelmi kötelezettség folyamatosan fennál abban az esetben a beosztott
öregségi nyugdíjkorhatárának eléréséig. (Kat. 54 §. (1) a. pont.)
7. Az érintettek köre:
Polgári védelmi szervezetbe beosztott magánszemélyek
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcím
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Debreceni Katasztrófavédelmi Igazgatóság
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármester, Közbiztonsági referens (közterület felügyelő), iktatás
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:
Nincs
13. Érintettek jogai:

Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai
vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékozódni.
Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével
összefüggő információkról tájékoztatást kérni.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített
személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult a személyes adatai kezelésének
korlátozásét kérni, ha sérti jogos érdekeit, vagy amennyiben vitatja a Hivatal által kezelt adatai
pontosságát, jogszerűségét, szükségességét.
Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a Hivatal indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Infotv.-ben meghatározott feltételek
fennállása esetén. A Hivatalnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok
kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes
adatok kezelését előíró, a Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében
14. Jogérvényesítési lehetőségek:
Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz:
Postacím: 1530 Budapest, Pf 5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel:+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410;
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
15. Bírósági jogérvényesítés:
A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéken is
megindíthatja.

Adatvédelmi Tájékoztató
Ebes települési veszélyelhárítási adattárral kapcsolatban
1. Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Ebesi Polgármesteri Hivatal
4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048; ebesoffice@t-online.hu
Weboldal: http://www.ebes.hu/onkormanyzati-intezmenyek/adatvedelem/
2. Adatkezelő képviselőinek neve és elérhetősége:
Dr. Morvai Gábor; 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 52-565-048; jegyzo.ebes@t-online.hu
3. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Varga Sándor, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048/115; gdprebes@gmail.com
4. Adatkezelés célja:
A veszélyelhárítási terv célja, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. §-ban felsorolt természeti,
civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítása, csökkentése
érdekében szükséges szakmai döntések támogatása a különböző veszélyekre vonatkozó eljárási
rendek, műveleti sorrendek és adatbázisok segítségével.
5. Adatkezelés jogalapja:
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról; 2011. évi
CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően nem selejtezhető.
(78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról alapján meghatározott erőforrásokkal rendelkező természetes személyek illetve
nem természetes személy természetes személy képviselője.
8. Adatok forrása:
Központi nyilvántartások, érintettek
9. Személyes adatok fajtái:
- Védelmi igazgatási/együttműködő szervek vezetőinek neve, rangja, beosztása;
- Közintézmények vezetői/kapcsolattartóinak neve, telefonszáma;
- Szolgáltatók vezetői/kapcsolattartóinak neve, telefonszáma;
- Egészségügyi, szociális szolgáltatást végző intézményvezetők neve,
telefonszámai;

címe,

-

-

Gyógyszertár vezető neve, elérhetősége;
Háziorvosok neve, telefonszáma;
Állatorvosok neve, címe, telefonszáma;
Konyhák/éttermek vezetőinek neve, beosztása, telefonszáma;
Munka/erőgépekkel; ivóvízszállító/személyszállító és egyéb tehermentesító
járművekkel rendelkező természetes személyek vagy nem természetes személy
képviselőinek neve, telefonszáma;
Szervizek vezetőinek neve, telefonszáma

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.)
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármester, Közbiztonsági referens
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:
Nincs
13. Érintettek jogai:
Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai
vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékozódni.
Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével
összefüggő információkról tájékoztatást kérni.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített
személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult a személyes adatai kezelésének
korlátozásét kérni, ha sérti jogos érdekeit, vagy amennyiben vitatja a Hivatal által kezelt adatai
pontosságát, jogszerűségét, szükségességét.
Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a Hivatal indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Infotv.-ben meghatározott feltételek
fennállása esetén. A Hivatalnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok
kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes
adatok kezelését előíró, a Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében
14. Jogérvényesítési lehetőségek:
Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz:
Postacím: 1530 Budapest, Pf 5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel:+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410;
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Bírósági jogérvényesítés:
A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéken is
megindíthatja.

