Adatvédelmi Tájékoztató
Állati hulla elszállításával 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:
Háztartásoknál keletkező állati hulladék elszállítása
5. Adatkezelés jogalapja:
2011. évi CLXXXIX. törvény 10 §.(önként vállalt önkormányzati feladat); GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
A cél megvalósulásáig (állati hulladék elszállítása, illetve az ATEV Zrt. Által kiállított számlán
található szolgáltatási ellenérték ellenőrzéséig)
7. Az érintettek köre:
Állati hulladék elszállítását kérelmezők
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, lakcím, elszállított állat, telefonszám
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Az Ebes Községi Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban lévő ATEV Fehérjefeldolgozó
Zrt.
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Pénzügyi iroda
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:
Nincs adattovábbítás
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
Bérjegyzékek nyilvántartásával 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:
Dolgozók felé történő munkabér elszámolásáról szóló tájékoztató nyújtása
5. Adatkezelés jogalapja:
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 155 §.; 2011. évi CXCV. Törvény az
államháztartásról 68/B-70 §; 106/A §; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a jogviszony
megszűnését követő 50 év.; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Intézmény munkavállalói
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, születési helye és ideje, adóazonosító jele, foglalkoztatási sorszámam, jogviszony típusa,
munkaidő jellege, lakcíme, bruttó és nettó bére, bért terhelő közterhek, bankszámlaszám
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Pénzügyi iroda, munkáltatói jogkört gyakorló polgármester/jegyző
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
Bérleti szerződésekkel kapcsolatos számlázás
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:
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó számlázási feladatok ellátása
5. Adatkezelés jogalapja:
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
kapcsolódó rendelkezései; Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013
(III.25.) Ör. Számú rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a tulajdonjog
gyakorlásáról és a vagyon kezeléséről; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
A kiállított számviteli bizonylaton kötelező adatok esetében a kibocsájtás évét követő 8 évig
(2000. évi C. a számvitelről törvény 169 §).
7. Az érintettek köre:
Szerződött természetes személyek, illetve nem természetes személy magánszemély
képviselője.
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Szerződött természetes személyek adatai: név, születési név, születési hely és időm anyja neve
lakcím, adóazonosító, adószám, telefonszám, számlaszám.
Nem természetes személy képviselőjének neve, lakcíme, adóazonosítója, képviseletre
jogosultság minősége
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Felügyeleti szerv ellenőrzése esetén Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Pénzügyi iroda (számlázás, könyvelés, nyilvántartás)

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
Béren kívüli juttatásokkal (cafetéria) 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:
Béren kívüli juttatásra jogosult munkavállalók bérszámfejtéséhez
5. Adatkezelés jogalapja:
1995. évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról 69-71§.; 2011. évi CXCV. Törvény az
államháztartásról 68/B-70 §; 106/A §.; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a jogviszony
megszűnését követő 50 év.; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Béren kívüli juttatásban részesülő munkavállalók
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, születési hely, idő, igényelt juttatás megnevezése, Széchenyi pihenőkártya zseb
számlaszáma
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Magyar Államkincstár Központi Illetményszámfejtő rendszere (2011. évi CXCV. Törvény)
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Pénzügyi iroda, munkáltatói jogkört gyakorló polgármester/jegyző
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
Iskolai étkeztetéssel összefüggő számlázás, könyvelés
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:
Kötelező Önkormányzati iskolai étkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak nyilvántartása,
számlázása, könyvelése
5. Adatkezelés jogalapja:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 21 §; 21/A
§; 21/B §; 21/C §; 328/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról; (2000. évi C. a számvitelről törvény 169 §)., GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e. pontja; Kiállított számviteli bizonylat esetén: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pont
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
A kiállított számviteli bizonylaton kötelező adatok esetében a kibocsájtás évét követő 8 évig
(2000. évi C. a számvitelről törvény 169 §).
7. Az érintettek köre:
Iskolaiétkeztetésben részt vevő gyermekek és gondviselőik
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Gyermek neve, gondviselő neve, lakcíme, oktatási azonosító, számlaszám (e-mail címe,
hozzájárulás esetén)
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Pénzügyi iroda, igazgatási iroda
12. Adatfeldolgozó

Govern-Soft Kft; 7030 Paks, Váci M. u. 3., Mezna-Pure ASP szolgáltatás (szoftver) biztosítása.
Számlázáshoz szükséges adatok adminisztrációja.
13. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:
Nincs
14. 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
15. 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
16. Bírósági jogérvényesítés:
A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéken is
megindíthatja.

Adatvédelmi Tájékoztató
Köztisztviselők képzésével 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:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek kötelező képzéseinek előírása, teljesítés
ellenőrzése, nyomon követése.
5. Adatkezelés jogalapja:
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormány rendelet;
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a képzés
befejezésének évét követő 2 évig.; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Intézmény köztisztviselői
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Köztisztviselő neve, anyja neve; születési helye és ideje, ország, állampolgársága, neme
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Jegyző, képzési 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.

Adatvédelmi Tájékoztató
Megbízási díjakkal 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 megbízási szerződésekkel kapcsolatos megbízási díj számfejtése, utalása
5. Adatkezelés jogalapja:
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről XVI cím; 2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről 155-159 §; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a szerződés megőrzése
5 év a (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról.)
Amennyiben a megbízási díjhoz számviteli bizonylat is tartozik akkor a számviteli bizonylaton
kötelező adatok esetében a kibocsájtás évét követő 8 évig (2000. évi C. a számvitelről törvény
169 §).
7. Az érintettek köre:
Megbízási szerződést létesítők
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Munkavállaló neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, adóazonosító
jel/adószám, társadalombiztosítási azonosító jel, bankszámla szám, megbízás díja
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Magyar Államkincstár Központi Illetményszámfejtő rendszere (2011. évi CXCV. Törvény)
kerül rögzítésre
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármester, jegyző, pénzügyi iroda

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
Munkaruhával 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 jogszabályokban meghatározott megfelelő munka és védőruha biztosítása
5. Adatkezelés jogalapja:
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 51 §.; 1992. évi XXXIII. Törvény 79. §.; GDPR
6. cikk (1) bekezdés c. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
A kiállított számviteli bizonylaton kötelező adatok esetében a kibocsájtás évét követő 8 évig
(2000. évi C. a számvitelről törvény 169 §).
7. Az érintettek köre:
Munkavállalók
8. Adatok forrása:
Érintett
9. Személyes adatok fajtái:
Név, beosztás, kihordási idő
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Pénzügyi iroda
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
Közszolgálati tisztviselői jogviszonyban kinevezései, módosításai,
megszüntetésével 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:
Közszolgálati jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, nyilvántartása és az ezekkel
kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása
5. Adatkezelés jogalapja:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 11. § (2) - (3)
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, hozzájárulás esetén a) pont, (különleges adatok esetén)
GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően jogviszony
megszűntetését követő 50 év.; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Intézményi dolgozók
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Munkavállaló neve, születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja születési
neve, lakóhelyének címe, tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
magánnyugdíjpénztári tagság: ténye, belépés ideje bank neve és kódja; adóazonosító jele,
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló
esetén), OEP kiskönyv eredeti példánya, nyilatkozat tartozásról, folyószámla száma,
közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kezdő napja, biztosítási jogviszony típusa, heti
munkaórák száma, munkaidő hossza, jellege, munkaidő beosztás, munkarend, telefonszáma,
családi állapota, végzettséget igazoló okmány azonosítója, munkaalkalmassági egészségügyi
igazolás, munkaköre, orvosi alkalmasság ténye, erkölcsi bizonyítványának: kiállításának

dátuma, okmány száma, kérelem azonosítója; a csökkent munkaképességű közszolgálati
jogviszonyban foglalkoztatott csökkent munkaképességét megalapozó szakértői határozat,
főálláson kívüli munkavégzés esetén: jogviszony jellege, munkáltató neve és székhelye, a
főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, elvégzendő tevékenység; előző
munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások, a Ktv. alapján járó pótszabadság igénybevételével
kapcsolatosan: a rehabilitációs szakértői szerv a megváltozott munkaképesség megállapítását
igazoló okmány fénymásolata, fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány
fénymásolata, pótszabadság, családi adókedvezmény igénybevétele, adómentes természetbeni
juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes
iskolakezdési támogatás céljából a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott; 16. életévét be
illetve be nem töltött hozzátartozójának: neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme,
anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adóazonosító jele, érvényes
diákigazolvány meglétének ténye.
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Magyar Államkincstár Központi Illetményszámfejtő rendszere (2011. évi CXCV. Törvény)
kerül rögzítésre
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Pénzügyi iroda (adminisztráció, számfejtés, banki utalás), jegyző
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
Munkavállalók részére
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:
Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, nyilvántartása és az ezekkel kapcsolatos
jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása
5. Adatkezelés jogalapja:
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
hozzájárulás esetén a) pont, (különleges adatok esetén) GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően jogviszony
megszűntetését követő 50 év.; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Munka törvénykönyve szerinti alkalmazottak
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Munkavállaló neve, születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja születési
neve, lakóhelyének címe, tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
magánnyugdíjpénztári tagság: ténye, belépés ideje bank neve és kódja; adóazonosító jele,
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló
esetén), OEP kiskönyv eredeti példánya, nyilatkozat tartozásról, folyószámla száma,
közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kezdő napja, biztosítási jogviszony típusa, heti
munkaórák száma, munkaidő hossza, jellege, munkaidő beosztás, munkarend, telefonszáma,
családi állapota, végzettséget igazoló okmány azonosítója, munkaalkalmassági egészségügyi
igazolás, munkaköre, orvosi alkalmasság ténye, a csökkent munkaképességű közszolgálati
jogviszonyban foglalkoztatott csökkent munkaképességét megalapozó szakértői határozat,
főálláson kívüli munkavégzés esetén: jogviszony jellege, munkáltató neve és székhelye, a

főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, elvégzendő tevékenység; előző
munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások, a Mt. 120. §. alapján járó pótszabadság
igénybevételével kapcsolatosan: a rehabilitációs szakértői szerv a megváltozott munkaképesség
megállapítását igazoló okmány fénymásolata, fogyatékossági támogatásra jogosultságot
igazoló okmány fénymásolata, pótszabadság, családi adókedvezmény igénybevétele,
adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének
vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából a közszolgálati jogviszonyban
foglalkoztatott; 16. életévét be illetve be nem töltött hozzátartozójának: neve, születési neve,
születési helye és ideje, lakcíme, anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
adóazonosító jele, érvényes diákigazolvány meglétének ténye.
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Magyar Államkincstár Központi Illetményszámfejtő rendszere (2011. évi CXCV. Törvény)
kerül rögzítésre
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Pénzügyi iroda (adminisztráció, számfejtés, banki utalás), jegyző
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
Közszolgálati jogviszonyban kinevezései, módosításai, megszüntetésével
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:
Közszolgálati jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, nyilvántartása és az ezekkel
kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása
5. Adatkezelés jogalapja:
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
hozzájárulás esetén a) pont, (különleges adatok esetén) GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően jogviszony
megszűntetését követő 50 év.; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Intézményi dolgozók
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Munkavállaló neve, születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja születési
neve, lakóhelyének címe, tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
magánnyugdíjpénztári tagság: ténye, belépés ideje bank neve és kódja; adóazonosító jele,
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló
esetén), OEP kiskönyv eredeti példánya, nyilatkozat tartozásról, folyószámla száma,
közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kezdő napja, biztosítási jogviszony típusa, heti
munkaórák száma, munkaidő hossza, jellege, munkaidő beosztás, munkarend, telefonszáma,
családi állapota, végzettséget igazoló okmány azonosítója, munkaalkalmassági egészségügyi
igazolás, munkaköre, orvosi alkalmasság ténye, erkölcsi bizonyítványának: kiállításának
dátuma, okmány száma, kérelem azonosítója; a csökkent munkaképességű közszolgálati

jogviszonyban foglalkoztatott csökkent munkaképességét megalapozó szakértői határozat,
főálláson kívüli munkavégzés esetén: jogviszony jellege, munkáltató neve és székhelye, a
főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, elvégzendő tevékenység; előző
munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások, a Ktv. alapján járó pótszabadság igénybevételével
kapcsolatosan: a rehabilitációs szakértői szerv a megváltozott munkaképesség megállapítását
igazoló okmány fénymásolata, fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány
fénymásolata, pótszabadság, családi adókedvezmény igénybevétele, adómentes természetbeni
juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes
iskolakezdési támogatás céljából a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott; 16. életévét be
illetve be nem töltött hozzátartozójának: neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme,
anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adóazonosító jele, érvényes
diákigazolvány meglétének ténye.
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Magyar Államkincstár Központi Illetményszámfejtő rendszere (2011. évi CXCV. Törvény)
kerül rögzítésre
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Pénzügyi iroda (adminisztráció, számfejtés, banki utalás), jegyző
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
Táppénzes papírok és munkabaleseti jegyzőkönyvekkel 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:
Bérszámfejtés elvégzéséhez távollét rögzítése
5. Adatkezelés jogalapja:
2011. évi CXCV. Törvény 106 §.; 106/A §.; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
A benyújtott táppénzes papírok, illetve a munkabaleseti jegyzőkönyvek továbbításra kerülnek
a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére, így a továbbítást követően
az adatkezelés megszűnik.
7. Az érintettek köre:
Dolgozók
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Dolgozó neve, születési éve, TAJ száma, anyja neve, lakcíme, keresőképtelenség kezdete-vége,
jegyzőkönyvben feltüntetett egyéb adatok: tanúk neve, lakcíme, baleset jellege, időpontja
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Magyar Államkincstár Központi Illetményszámfejtő rendszere (2011. évi CXCV. Törvény)
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Pénzügyi iroda (az adattovábbításig)
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
Útiköltség elszámolással 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:
Munkába járás és belföldi kiküldetés útiköltségének elszámolásához kapcsolódó bérszámfejtés
5. Adatkezelés jogalapja:
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.- (II.26) Kormány
rendelet 3 §., 5/2016. (VII. 15.) KKM utasítás a belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről, GDPR
6. cikk (1) bekezdés c. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően jogviszony
megszűnését követő 50 év.; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Intézmény dolgozói
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Dolgozó neve, beosztása, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve, adóazonosító jele,
gépjárműve rendszáma, típusa, kiküldetés célja
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Magyar Államkincstár Központi Illetményszámfejtő rendszere (2011. évi CXCV. Törvény)
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Pénzügyi iroda (számfejtés, kifizetés)
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.

