Adatvédelmi Tájékoztató
Állatvédelemmel 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 állatvédelmi törvényben meghatározott feladatok ellátása
5. Adatkezelés jogalapja:
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény VIII. fejezet, 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:
Azon természetes személyek, akik az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény
megsértik.
8. Adatok forrása:
Hivatalosan rendelkezésre álló forrásokból
9. Személyes adatok fajtái:
Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Iktató: Iktatás
Jegyző, titkársági ügyintéző
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
Betöltetlen álláshelyre meghirdetett pályázatra benyújtott jelentkezések
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 betöltetlen álláshelyek feltöltése a megfelelő képesítési előírásoknak és a munkáltató által
kialakított szempontok figyelembevételével.
5. Adatkezelés jogalapja:
Meghirdetett pályázat esetén GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja, hatóságra ruházott
közérdekű, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, Különleges adatok esetén: GDPR 9. cikk (2) bekezdés b és h. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Sikertelen pályázat esetén a pályázat eredményének megállapítását követő legkésőbb a 30.
napon, illetve amennyiben az érintett külön hozzájárulását adta pályázatának további
kezeléséhez abban az esetben a hozzájárulásban feltüntetett ideig, de legfeljebb 1 évig.
Sikeres pályázat esetén a közszolgálati jogviszony megszűntetését követő 50 évig.
7. Az érintettek köre:
Meghirdetett álláshelyre pályázók
8. Adatok forrása:
Közvetlenül az érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Pályázó neve, születési neve, születési helye, időpontja, anyja neve, állandó lakhelye, ideiglenes
vagy tartózkodási helye, e-mail címe, telefonszáma, korábbi munkahelyeinek neve, iskolai
végzettsége, idegennyelv tudása, fényképe, közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben a
bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított erkölcsi bizonyítvány száma, kiállításának dátuma,
családi állapota, hobbi, egyéb készségek
Különleges adatok: erkölcsi bizonyítvány bemutatása
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs

11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármester, jegyző, titkársági ügyintéző, Képviselő-testület abban az esetben amennyiben
testületi döntésre van szükség az álláshely betöltésére.
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
Birtokvédelmi eljárással 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 birtokvédelmi eljárások lefolytatása
5. Adatkezelés jogalapja:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a, a jegyző
hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Kormányrendelet, GDPR
6. cikk (1) bekezdés c. 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:
Birtokvédelmi eljárást megindító, ellenérdekű fél és az egyéb eljárásban részt vevő
magánszemélyek (tanúk, szakértők)
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, cím, minden egyéb személyes adat, amely a tényállás tisztázásához elengedhetetlen
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Ellenérdekű fél
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Jegyző, titkársági ügyintéző, iktató
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
Ebösszeírással 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:
Jogszabályi előírás alapján a gyűjtött adatok összevezetése a központi ebnyilvántartás adataival,
eltérés esetén a nyilvántartást vezető hatóság értesítése szükséges.
5. Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII törvény 42/B §
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően nem selejtezhető év.
(78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Ebtartók, ebtulajdonosok, állatorvos(ok)
8. Adatok forrása:
Ebtartók, ebtulajdonosok
9. Személyes adatok fajtái:
Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, állatorvosi kamarai bélyegző szám
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nemzeti Élelmiszer biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság,
bizonyos esetekben a vonatkozó jogszabályi előírás alapján az érintettek adatai továbbításra
kerülhetnek egyéb hatóság részére.
11. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:
Nincs ilyen
12. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:

Titkársági iroda munkatársa, jegyző
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 egyesesetekben 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
Ebesi Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat dolgozóinak egészségügyi
alkalmassági vizsgálatot alátámasztó igazolással 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 előírt egészségügyi alkalmasság igazolása
5. Adatkezelés jogalapja:
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja tekintettel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b. és h. pontjára
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 10 év.
(78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Ebesi Polgármesteri
munkavállalói

Hivatal

és

Önkormányzat

köztisztviselői,

közalkalmazottjai,

8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ száma, munkakör megnevezése, alkalmasság ténye,
időpontja
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármester, jegyző, titkársági ügyintéző
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
Elektronikus beléptető rendszerrel 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:
Microchippel ellátott beléptető kártya alkalmazása a Hivatal által ellátott közfeladatok
összefüggésében kezelt adatok, illetve az e feladatok ellátását biztosító állami vagyon és
nemzeti adatvagyon védelme, az ehhez szükséges intézkedések megvalósítása érdekében.
Kártya csak a belépési jogosultság igazolására szolgál, a beléptető rendszer naplózási feladatot
nem lát el, így személyes adat kezelés csak a kártya kiadásának/visszavételének az igazolására
szolgál.
5. Adatkezelés jogalapja:
A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény 32. §-a., 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott
technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá
a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről, 2013. évi
L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról, GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Jogviszony megszűnését követően a kártya leadását követően azonnal.
7. Az érintettek köre:
Hivatal munkatársai, önkormányzati intézmények vezetői, Képviselő-testület és bizottság tagjai
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, beosztás
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs

11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármester, jegyző, titkársági ügyintéző
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
Önkormányzati elismerő címek és kitüntetésekkel 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:
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati elismerő címek és
kitüntetések adományozásáról szóló 1/2000. (I.19.) Ör. sz. rendeletében foglaltak szerint az
önkormányzati elismerő cím és a kitüntetés adományozásának célja, hogy a község elismerje
a helyi közügyek valamely területén nyújtott kimagasló teljesítményt, vagy azok munkáját,
akik huzamosabb időn keresztül Ebes érdekében önzetlenül tevékenykedtek, hozzájárulva a
település anyagi, szellemi értékeinek gyarapodásához. Ezek különösen:
• "Ebes Község Díszpolgára" cím.
• "Pro Villa" (Ebes Községért) kitüntetés
• „Ebes Ifjú Tálentuma” díj
5. Adatkezelés jogalapja:
Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2000. (I.19) önkormányzati rendelete az
önkormányzati elismerő címek és kitüntetések adományozásáról, GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően amennyiben az érintett
elfogadja a címet abban az esetben 5 év.; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.) Visszautasítás esetén a személyes adatok
azonnal törlésre kerülnek.
7. Az érintettek köre:
Kitüntetésre javasló és kitüntetésre javasolt személyek,
8. Adatok forrása:
Más ajánlása által
9. Személyes adatok fajtái:
Ajánló neve, ajánlott neve, kitüntetés elfogadása esetén: születési hely, idő, anyja neve,
adóazonosító,

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Jegyző, titkársági ügyintéző: előkészítés
Képviselő testület: javaslat, szavazás
Pénzügyi iroda: számfejtés, kifizetés, könyvelés
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 Széchenyi téren elérhető ingyenes WIFI-vel 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:
Ingyenes vezeték nélküli internetelérhetőség biztosítása a 4211 Ebes, Széchenyi téren.
5. Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a. pontja az érintett hozzájárulása. A WIFI hálózatra első
alkalommal csatlakozó eszközön megjelenő adatvédelmi tájékoztató és hozzájárulás
elfogadásával.
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Adatrögzítés nem történik
7. Az érintettek köre:
Rendszert használók
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Aktív WIFI kapcsolat esetén az érintett IP címe
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Nincs
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:
Nem történik 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
Képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok elérhetőségével
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:
Képviselők és képviselő-testület bizottsága tagjainak elérhetőség adatainak kezelése,
meghívók, testületi anyagok kézbesítése, gyors információ csere lebonyolítása céljából.
5. Adatkezelés jogalapja:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt a
képviselő testület és bizottságainak működésének zavartalan biztosítása, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Képviselő mandátumának lejártáig, bizottság tagjainak a megbízásuk időtartamáig
7. Az érintettek köre:
Képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok
8. Adatok forrása:
Közvetlen az érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, lakcím/levelezési cím, telefonszám, e-mail
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármestert, jegyző, titkársági ügyintéző
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
Nyílt Képviselő-testületi nyílt ülésen és Közmeghallgatáson készült
videofelvétel tárgyában
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:
Nyílt Képviselő-testületi ülésen és Közmeghallgatáson a videófelvétel készítés célja, hogy a
helyi önkormányzat a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot
teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.
5. Adatkezelés jogalapja:
Magyarország Alaptörvényének VI. cikk (3) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól 2. § (2) bekezdés, 46. §, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e.
pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Nyilvánosság biztosítása érdekében nincs meghatározva
7. Az érintettek köre:
Nyílt Képviselő-testületi ülésen és Közmeghallgatáson megjelent személyek.
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Részt vevő személyek képmása, felszólaló magánszemély és az által esetlegesen előadott
személyes adatok
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
www.ebes.hu
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Bárki számára hozzáférhető (közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adat)
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
Pályázati kiírás hiányában érkezett önéletrajzokkal 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 pályázati kiírás hiányában a pályázók által beküldött önéletrajzoka kezelése
5. Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a. pontja a pályázó hozzájárulása
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Pályázó által csatolt hozzájárulásban feltüntetett ideig maximum: 1 év.
Hozzájárulás hiányában a jelentkező általa megadott elérhetőségének egyikén (lehetőleg e-mail
cím) a hozzájárulás minta megküldésre kerül ezen tájékoztatóval együtt. Amennyiben pályázó
8 napon belül nem csatolja hozzájárulását abban az esetben a 8. napot követő munkanapon
adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.
7. Az érintettek köre:
Pályázatot benyújtók
8. Adatok forrása:
Közvetlen az érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Jelentkező neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, e-mail címe,
telefonszáma, iskolai végzettsége, jelenlegi vagy korábbi munkahelye(i), idegennyelv tudása,
készségei, hobbi, fénykép, állampolgárság.
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármester jegyző, titkársági ügyintéző
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
Kisajátítással 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 közérdekű célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges ingatlanok megszerzése
5. Adatkezelés jogalapja:
2007. évi CXXIII. Törvény a kisajátításról, 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről 5:43
§; 5:164 §. GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 15 év, ezt követően
levéltárba helyezendő. (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Kisajátításban érdekelt
8. Adatok forrása:
Érintettől, közhiteles nyilvántartásokból
9. Személyes adatok fajtái:
Név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcíme, tartózkodási helye,
adóazonosító jel, személyigazolvány száma, (telefonszám, e-mail cím)
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármester, jegyző, műszaki iroda, 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
Közérdekű bejelentésekkel 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 bejelentésekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása, esetleges intézkedések megtétele, a
bejelentő tájékoztatása
5. Adatkezelés jogalapja:
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 1 §.; GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 2 év. (78/2012 (XII.
28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Bejelentést tevők
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, lakcím, levelezési cím, ügyfél által megadott egyéb adatok
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Jegyző, titkárság, valamint a közérdekű adatbejelentéssel összefüggő iroda munkatársa
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
Közmeghallgatással 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 közmeghallgatáson felszólalókkal való kapcsolattartás
5. Adatkezelés jogalapja:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §. GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
A feltett kérdésre a törvényben meghatározott válaszadásig (15 nap) ezt követően az Ebesi
Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően nem selejtezhető év. (78/2012
(XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Közmeghallgatáson hozzászólók
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, lakcím
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármester, képviselő testület, jegyző, titkársági ügyintéző
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.
Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen. Az érintett tiltakozása
esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
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
Kutak létesítésével 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:
Kutak létesítésével, fennmaradásával, megszűnésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása
5. Adatkezelés jogalapja:
72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról, GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 15 év elteltével
levéltárba helyezendő. (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Kérelmező
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, kialakítani kívánt kút helye
(cím, helyrajzi szám)
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Jogszabályban feltüntetett bizonyos esetekben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4026
Debrecen, Hunyadi János u. 13)
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Jegyző, műszaki irodavezető, titkársági ügyintéző, 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
Mézelő méhekkel kapcsolatos bejelentések
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:
Rendeletben foglalt bejelentések kezelése, méhészek értesítése a tervezett rovarírtás előtt
5. Adatkezelés jogalapja:
70/2003. (VI.27) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. 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:
Bejelentők (méhészek)
8. Adatok forrása:
Közvetlen az érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, lakcím, székhely, elérhetőség (telefonszám), méhcsaládok aktuális telephelye, kaptárak
száma, típusa, méhcsaládok állandó tartási helye
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Titkársági ügyintéző
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
Munkanap, pihenőnap 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:
Bérszámfejtéshez kapcsolódó információk nyilvántartása/szolgáltatása
5. Adatkezelés jogalapja:
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 115. §; A munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 134. §; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a munka/közszolgálati
jogviszony megszűnését követő 50 év. (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Ebesi Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat dolgozói
8. Adatok forrása:
Nyilvántartások, dolgozók
9. Személyes adatok fajtái:
Név, beosztás, távollét időtartama, jogcíme, ledolgozott napok száma
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság (Illetmény/bérszámfejtés) a
központosított illetmény-számfejtési rendszeren (KIRA) keresztül
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Jegyző, titkársági ügyintéző, pénzügyi iroda (számfejtés/adminisztráció)
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
Intézményvezetők személyi anyagaival 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:
Intézményvezetők adatainak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
83/B §.-ban meghatározott 5. számú melléklete alapján történő nyilvántartás
5. Adatkezelés jogalapja:
1992. évi XXXIII. Törvény 83/B §; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja, GDPR 9. cikk (2)
bekezdés b. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően jogviszony
megszüntetését követő 50 év.
(78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Intézményvezetők
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Intézményvezető, neve, születési helye és ideje, anyja neve, TAJ száma, lakhelye, tartózkodási
helye, telefonszáma, családi állapota, gyerekeinek születési ideje, eltartottak száma, eltartás
kezdete, legmagasabb iskolai végzettség, egyéb szakképesítések, tudományos fokozata,
idegennyelv ismerete, korábbi jogviszonyai, állampolgársága, jubileumi jutalom és a
végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok, a közalkalmazottat
foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele, e szervnél a jogviszony kezdete, a
közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma,
címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai, a minősítések időpontja és tartalma, személyi
juttatások, a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama, a
közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai, a közalkalmazott munkavégzésére irányuló
egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [41. § (1)-(2) bek.]

Különleges adat: bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
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
Szerződéskötéssel 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:
Szerződés kötésekkel kapcsolatos feladatok ellátása
5. Adatkezelés jogalapja:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal és Ebes Községi Önkormányzat mint közfeladatot ellátó szerv
esetében GDPR 6. cikk (1) e. pontja,; Irattárazásra vonatkozóan 78/2012 (XII. 28.) BM rendelet
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
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:
Szerződő felek (magánszemélyek, jogi személyek természetes személy képviselői)
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, születési név, születési hely, anyja leánykori neve, személyi azonosító, adószám,
adóazonosító, lakcím
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Ellenőrzés esetén az Önkormányzat felügyeleti szervei
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Polgármester, jegyző, műszaki iroda, pénzügyi iroda: számlázás, könyvelés, nyilvántartások
kezelése, igazgatási 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
Tiszta, virágos lakóház pályázattal 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:
Kihirdetett Tiszta, virágos lakóház program keretében benyújtott pályázatok elbírálása
5. Adatkezelés jogalapja:
2011. évi CLXXXIX. törvény 10 §, 13 §. (önként vállalt önkormányzati feladat); 2000. évi C.
a számvitelről törvény 169 §, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Nyertes pályázatok esetén a kifizetési jegyzék mellékleteként 8 évig (2000. évi C. a
számvitelről törvény 169 §). egyéb esetben 1 évig.
7. Az érintettek köre:
Pályázatot benyújtók
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Tulajdonos neve, lakóház címe, telefonszáma
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Képviselő-testület
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Titkárság: előkészítés
Képviselő-testület: Döntés
Pénzügyi iroda: Pénzdíjak kifizetésével kapcsolatos ügyintézés (név, lakcím)
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
korlátozását 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
megindítható.

Adatvédelmi Tájékoztató
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat ügyintézőiinek elérhetősége
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:
Ügyintézők gyors egymással történő kommunikációjának megteremtése, ügyintézők nevének
honlapon történő közzététele és összekapcsolása az Ebesi Polgármesteri Hivatal hivatalos
elérhetőségeivel (telefonszám, e-mail)
5. Adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
Törvény I. melléklete, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az érintett munkaviszonyának fennállásáig
Törlése: a munkaviszony megszüntetését követő munkanapon
7. Az érintettek köre:
Hivatal/Önkormányzat dolgozói
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Név, telefonszám, beosztás
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Telefonszám: Hivatal/önkormányzat dolgozói
Név/beosztás: www.ebes.hu
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 Községi Önkormányzat képviselő testületi tagjainak és
hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata
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:
Törvényben rögzített vagyonnyilatkozati kötelezettségnek való megfelelés
5. Adatkezelés jogalapja:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 39 §.
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2015 (XII.18.) Ör. számú rendelete,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnéséig vagy a kötelezett által új
vagyonnyilatkozat tételét követően 8 napon belül vissza kell szolgáltatni az érintettnek.
7. Az érintettek köre:
Képviselőtestület tagjai és a közös háztartásban élő hozzátartozói
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Nyilatkozatot tevő képviselő neve, vele egy háztartásban élő házastárs/élettárs, gyermek neve,
ingatlantulajdona, gépjárműve megnevezése, típusa, vásárlás ideje, hiteltartozás,
kölcsöntartozás, jövedelem, megtakarítás összege, munkahely, foglalkozás, egyéb adóköteles
jövedelme forrása, gazdasági társaságban fennálló érdekeltség tisztség, tulajdon
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
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
Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozata
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:
Jogszabályi kötelezettségek teljesítése
5. Adatkezelés jogalapja:
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Törvény 8. §
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2015 (XII.18.) Ör. számú rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályairól; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
A bizottsági tagság időtartamáig
7. Az érintettek köre:
Képviselő testület bizottságainak nem képviselő tagjai
8. Adatok forrása:
Közvetlen az érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett bizottsági tag neve, születési helye és ideje, anyja neve,
lakcíme, előző 5 évre vonatkozó jövedelme, ingatlantulajdona, nagy értékű ingóságai,
megtakarításai, értékpapírok, hitel/kölcsön tartozás, gazdálkodási érdekeltségei
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
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
Köztisztviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatával 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:
Jogszabályi kötelezettség teljesítése
5. Adatkezelés jogalapja:
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Törvény 8. §
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2015 (XII.18.) Ör. számú rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályairól
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnéséig vagy a kötelezett által új
vagyonnyilatkozat tételét követően 8 napon belül vissza kell szolgáltatni az érintettnek.
7. Az érintettek köre:
Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
8. Adatok forrása:
Érintettektől
9. Személyes adatok fajtái:
Nyilatkozatot tevő és a vele egy háztartásban élő hozzátartozói neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, előző 5 évre vonatkozó jövedelme, ingatlantulajdona, nagy értékű
ingóságai, megtakarításai, értékpapírok, hitel/kölcsön tartozás, gazdálkodási érdekeltségei
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
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
Zenés, táncos rendezvények bejelentésével 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:
Kormányrendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése
5. Adatkezelés jogalapja:
23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosba
tételéről, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja
6. Adatkezelés/tárolás időtartama:
Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 10 év.; (78/2012 (XII.
28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.)
7. Az érintettek köre:
Kérelmezők
8. Adatok forrása:
Érintettől
9. Személyes adatok fajtái:
Kérelmezők neve, elérhetősége (lakcím, telefonszám)
10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:
Nincs
11. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
Jegyző, titkársági ügyintéző
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.

