
Adatvédelmi Tájékoztató 

Adó- és Érték Bizonyítványok kiállításával 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:  

Hagyatéki, végrehajtási, szociális és gyámügyekhez kapcsolódóan adó- és érték bizonyítvány 

kiállítása. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

1990. évi illetékekről szóló XCIII. törvény 101 §-a; a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 

LIII. törvény. 140. § (1) bekezdés; a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. 

§ (1) bekezdés; a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pont, 78. § (1) bekezdés ac) pont; a 

lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (9) bekezdés b) 

pont, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

vagyonvizsgálathoz kapcsolódó része; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 8 év. (78/2012 (XII. 

28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Örökhagyó, örökös, adós, gondnokolt, gondnok, kérelmező 

8. Adatok forrása:  

Megkeresés (anyakönyvvezető, végrehajtó, gyámhatóság) vagy kérelem, a Lechner Nonprofit 

Kft. által üzemeltetett TakarNet hivatalos Földhivatali Információs Rendszer 

9. Személyes adatok fajtái:  

Örökhagyó, örökös, adós: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, lakcím, családi 

állapot, rokonsági fok, telefonszám, ingatlan tulajdoni adatok 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Megkereső társhatóságok, végrehajtók, gyámhatóságok, szociális intézmények,  

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, adóügyi ügyintéző, iktatás 
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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. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Gépjárműadóztatással 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:  

Gépjármű adóztatási feladatok teljes körű ellátása: Kivetés, befizetések túlfizetések kezelése, 

ellenőrzés, behajtás, mentességek  

5. Adatkezelés jogalapja:  

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet; 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről; 2017.évi CLI. 

törvény az adóigazgatás rendtartásáról; 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által 

foganatosítható végrehajtási eljárásokról; 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az adóigazgatási 

eljárás részletszabályairól; 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról; 1991.évi LXXXII. 

törvény a gépjárműadóról (Harmadik rész); GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja; 

Különleges adatok esetén: GDPR 9. cikk (2) bekezdés a. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően: 

- Határozatok, behajtás, végrehajtás esetén 10 év, 

- gépjárműadóhoz kapcsolódó felszólítások esetén 5 év, 

- bankszámla kivonatok esetén (U604) 5 év. 

(78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Gépjárműadó fizetésre kötelezett természetes személyek, illetve nem természetes személy 

adózó képviseletre jogosult 

8. Adatok forrása:  

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság havi, illetve 

éves adatszolgáltatása. E és P ideiglenes rendszámú gépjárművek esetén a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Debreceni járási Hivatala; Ellenőrzés esetén társhatóságok, Képviselet esetén 

az érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  
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Adózói: titulusa, név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, lakcím, 

tartózkodási/levelezési cím adóazonosítójel, adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

adatok: cégkapu, ügyfélkapu adatok, gépjárműve vonatkozó adatok különösen rendszám és 

alváz szám, kivetett adó összege 

Képviselő: Neve, születési neve, adóazonosító jele, adószáma, anyja neve, születési helye és 

ideje, lakcíme/tartózkodási helye, képviselt szervezet neve, adószáma 

Különleges adatok: Törvényben meghatározott mentességek elbírálásához szükséges orvosi 

dokumentumokon szereplő az adózó egészségi állapotára vonatkozó különleges adatok. 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Végrehajtás esetén (letiltás, munkabér letiltás) munkáltatók, hitelintézetek, Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő; Adatkérés esetén társhatóságok; Önkormányzat felügyeleti 

szerve ellenőrzés vagy fellebbezés esetén: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, adóügyi ügyintéző 

Pénzügy: számlakivonatokon megjelenő adatok, illetve túlfizetések rendezése esetén a 

kérelemben meghatározott cselekmény elvégzése (visszautalás, adószámlák közötti átvezetés)  

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. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Helyi iparűzési adóval 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:  

Helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása: beérkezett bejelentkezések és 

bevallások feldolgozása, befizetések/túlfizetések kezelése, ellenőrzés, behajtás 

5. Adatkezelés jogalapja:  

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet; 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről; 2017.évi CLI. 

törvény az adóigazgatás rendtartásáról; 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által 

foganatosítható végrehajtási eljárásokról; 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az adóigazgatási 

eljárás részletszabályairól; 1990.évi C. törvény a helyi adókról; 1994.évi LIII. törvény a 

bírósági végrehajtásról; Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XI. 21.) 

Önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja; 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően: 

- Változás bejelentés esetén az adott dokumentum nem selejtezhető,  

- bevallásokkal kapcsolatos dokumentumok, behajtás, végrehajtás esetén 10 év, 

- helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó felszólítások esetén 5 év, 

- bankszámla kivonatok esetén (U604) 5 év. 

(78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Helyi iparűzési adó bevallási és fizetési kötelezett magánszemélyek, illetve nem természetes 

személy adózó képviseletre jogosult 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől, ellenőrzés lefolytatása esetén társhatóságok (Illetékes önkormányzatok, Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal)  

9. Személyes adatok fajtái:  
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Adózó: titulusa, neve, születési neve, anyja neve, születési név, születési idő, hely, lakcím, 

tartózkodási cím adóazonosítójel, (nem kötelező adat: email cím, telefonszám) adószám, 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu adatok, székhelye, (nem 

kötelező: bevallást kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe), bevallásban szereplő jövedelmi 

adatok  

Képviselő: Neve, születési neve, adóazonosító jele, adószáma, anyja neve, születési helye és 

ideje, lakcíme/tartózkodási helye, képviselt szervezet neve, adószáma 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Önkormányzat felügyeleti szerve ellenőrzés vagy fellebbezés esetén: Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, adóügyi ügyintéző 

Pénzügy: számlakivonatokon megjelenő adatok (név, bankszámlaszám, utalt összeg), illetve 

túlfizetések rendezése esetén a kérelemben meghatározott cselekmény elvégzése (visszautalás, 

adószámlák közötti átvezetés)  

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. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Építményadóval 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:  

Építményadóval kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása: beérkezett bevallások feldolgozása, 

befizetések/túlfizetések kezelése, ellenőrzés, behajtás 

5. Adatkezelés jogalapja:  

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet; 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről; 2017.évi CLI. 

törvény az adóigazgatás rendtartásáról; 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által 

foganatosítható végrehajtási eljárásokról; 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az adóigazgatási 

eljárás részletszabályairól; 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról; 1990.évi C. törvény 

a helyi adókról; Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 21.) 

Önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja; 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően: 

- Bevallások, határozatok, behajtás, végrehajtás esetén 10 év, 

- építményadóhoz kapcsolódó felszólítások esetén 5 év, 

- bankszámla kivonatok esetén (U604) 5 év. 

(78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Építményadó bevallási és fizetési kötelezett magánszemélyek, illetve nem természetes személy 

adózó képviseletre jogosult 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől, ellenőrzés lefolytatása esetén társhatóságok (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Földhivatala)  

Végrehajtás esetén (letiltás, munkabér letiltás) munkáltatók, hitelintézetek, Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő 

9. Személyes adatok fajtái:  
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Adózó: titulusa, neve, születési neve, anyja neve, születési név, születési idő, hely, lakcím, 

tartózkodási cím adóazonosítójel, (nem kötelező adat: email cím, telefonszám) adószám, 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu adatok, székhelye, (nem 

kötelező: bevallást kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe), építmény adatok, tulajdoni hányad, 

vagyoni értékű jog jellege, építmény címe, rendeltetése, hasznos alapterülete, megállapodás 

esetén egyéb adóalanyok minősége, neve, tulajdoni hányad, anyja neve, adóazonosító jel, 

adószám, székhely/lakóhely, születési hely és idő 

Képviselő: Neve, születési neve, adóazonosító jele, adószáma, anyja neve, születési helye és 

ideje, lakcíme/tartózkodási helye, képviselt szervezet neve, adószáma 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Önkormányzat felügyeleti szerve ellenőrzés vagy fellebbezés esetén: Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, adóügyi ügyintéző 

Pénzügy: számlakivonatokon megjelenő adatok (név, bankszámlaszám, utalt összeg), illetve 

túlfizetések rendezése esetén a kérelemben meghatározott cselekmény elvégzése (visszautalás, 

adószámlák közötti átvezetés)  

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. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Talajterhelési díjjal 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:  

Talajterhelési díj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatkezelés: kivetések, adóbeszedés, 

ellenőrzés, adózói számlák kezelése, befizetés, túlfizetés kezelés, végrehajtás 

5. Adatkezelés jogalapja:  

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet; 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről; 2017.évi CLI. 

törvény az adóigazgatás rendtartásáról; 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által 

foganatosítható végrehajtási eljárásokról; 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az adóigazgatási 

eljárás részletszabályairól; 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról; 2003. évi LXXXIX. 

törvény a környezetterhelési díjról, Ebes Községi Önkormányzat 1/2005 (I.19.) Ör. számú 

rendelete; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja; 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően: 

- Bevallások, határozatok, behajtás, végrehajtás esetén 10 év, 

- felszólítások esetén 5 év, 

- bankszámla kivonatok esetén (U604) 5 év. 

(78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Talajterhelési díj bevallási és fizetési kötelezett magánszemélyek, illetve nem természetes 

személy adózó képviseletre jogosult, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá 

8. Adatok forrása:  

Adózói bevallások alapján; 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. §. alapján közvetlenül a 

közműszolgáltatótól  

9. Személyes adatok fajtái:  

Díjfizető (kibocsátó) neve, születési helye és ideje, anyja neve, adóazonosító jele, adószám, 

lakóhelye, levelezési címe, díjfizetéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma, ingatlan 

tulajdonosának neve, születési helye és ideje, anyja neve, levelezési címe, díjfizetés 

megállapításához szükséges felhasznált vízmennyiség 
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10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Végrehajtás esetén (letiltás, munkabér letiltás) munkáltatók, hitelintézetek, Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, adóügyi ügyintéző, iktatás 

Pénzügy: számlakivonatokon megjelenő adatok (név, bankszámlaszám, utalt összeg), illetve 

túlfizetések rendezése esetén a kérelemben meghatározott cselekmény elvégzése (visszautalás, 

adószámlák közötti átvezetés)  

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. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Földbérbeadásból származó jövedelemmel 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:  

Földbérbeadásból származó jövedelem beszedése, nyilvántartása  

5. Adatkezelés jogalapja:  

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet; 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről; 2017.évi CLI. 

törvény az adóigazgatás rendtartásáról; 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által 

foganatosítható végrehajtási eljárásokról; 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az adóigazgatási 

eljárás részletszabályairól; A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény; GDPR 

6. cikk (1) bekezdés c. pontja; 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően: 

- Bevallásokkal kapcsolatos dokumentumok, behajtás, végrehajtás esetén 10 év, 

- felszólítások esetén 5 év, 

- bankszámla kivonatok esetén (U604) 5 év. 

(78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Földbérbeadásból származó jövedelem bevallására és megfizetésére kötelezett 

magánszemélyek 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől  

9. Személyes adatok fajtái:  

Adózó: titulusa, neve, születési neve, anyja neve, születési név, születési idő, hely, lakcím, 

tartózkodási cím adóazonosítójel, (nem kötelező adat: email cím, telefonszám) adószám, 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu adatok, székhelye, (nem 

kötelező: bevallást kitöltő neve, telefonszáma, e-mail címe), bevallásban szereplő jövedelmi 

adatok  
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Képviselő: Neve, születési neve, adóazonosító jele, adószáma, anyja neve, születési helye és 

ideje, lakcíme/tartózkodási helye, képviselt szervezet neve, adószáma 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Önkormányzat felügyeleti szervének ellenőrzése esetén Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, adóügyi ügyintéző, iktatás (papíralapú dokumentumok esetén) 

Pénzügy: számlakivonatokon megjelenő adatok (név, bankszámlaszám, utalt összeg), illetve 

túlfizetések rendezése esetén a kérelemben meghatározott cselekmény elvégzése (visszautalás, 

adószámlák közötti átvezetés)  

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.  
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Késedelmi pótlékkal 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:  

Késedelmi pótlék beszedés, végrehajtás, befizetések és túlfizetések kezelése 

5. Adatkezelés jogalapja:  

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet; 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről; 2017.évi CLI. 

törvény az adóigazgatás rendtartásáról; 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által 

foganatosítható végrehajtási eljárásokról; 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról; 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja; 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően adóztatás megszűnését 

követő 5. év; felszólítás esetén a felszólítás évét követő 5 év.  (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet 

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Késedelmi pótlék fizetésére kötelezett adózók, az adófizetési kötelezettségük késedelmes 

teljesítése okán. 

8. Adatok forrása:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal adóigazgatási nyilvántartásába korábban rögzített 

késedelmesen teljesítő adózók adatai. 

9. Személyes adatok fajtái:  

Adózói: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, lakcím, adóazonosítójel, adószám, 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu adatok 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Végrehajtás esetén (letiltás, munkabér letiltás) munkáltatók, hitelintézetek, Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, adóügyi ügyintéző, iktatás 
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Pénzügy: számlakivonatokon megjelenő adatok (név, bankszámlaszám, utalt összeg), illetve 

túlfizetések rendezése esetén a kérelemben meghatározott cselekmény elvégzése (visszautalás, 

adószámlák közötti átvezetés)  

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. 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Adatvédelmi Tájékoztató 

Államigazgatási illetékekkel 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 1990. évi illetékekről szóló XCIII. törvény alapján illetékre fizetésre kötelezettek fizetési 

teljesítésének ellenőrzése, számláik vezetése. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

1990. évi illetékekről szóló XCIII. törvény; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja; 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően adóztatás megszűnését 

követő 5. év; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári 

tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

A 1990. évi illetékekről szóló XCIII. törvény alapján illeték fizetésre kötelezett ügyfelek. 

(kérelmek) 

8. Adatok forrása:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal adóigazgatási nyilvántartásába korábban rögzített adózók 

adatai. 

9. Személyes adatok fajtái:  

Adózói: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, lakcím, adóazonosítójel, adószám, 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu adatok 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Illeték visszatérítése esetén Nemzeti Adó- és Vámhivatal Illetékosztálya 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, adóügyi ügyintéző 

Pénzügy: számlakivonatokon megjelenő adatok (név, bankszámlaszám, utalt összeg), illetve 

túlfizetések rendezése esetén a kérelemben meghatározott cselekmény elvégzése (visszautalás, 

adószámlák közötti átvezetés)  

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

mailto:ebesoffice@t-online.hu
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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. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Adóigazolásokkal 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:  

Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni helyzetről igazolás 

kiadása. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről; 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az adóigazgatási 

eljárás részletszabályairól; 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:  

Nyilvántartásunkban szereplő adó bejelentkezésre, fizetésre kötelezett magánszemélyek adatai, 

illetve gazdasági társaságok magánszemély képviselőinek adatai 

8. Adatok forrása:  

Rendelkezésre álló adatok, illetve az érintettek által benyújtott kérelmek 

9. Személyes adatok fajtái:  

Adózói: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, lakcím, adóazonosítójel, adószám, 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu adatok,  

Képviselő esetén: neve, születési neve, adóazonosító jele, adószáma, anyja neve, születési helye 

és ideje, lakcíme/tartózkodási helye, képviselt szervezet neve, adószáma 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, adóügyi ügyintéző, iktatás (papír alapú kérelem esetén) 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 
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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. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Méltányossági kérelmekkel 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 benyújtott méltányossági (részletfizetés, törlés, halasztás) kérelmek elbírálása. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről 198-201. §; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja; 

Különleges adatok esetén: GDPR 9. cikk (2) bekezdés a. 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:  

A méltányossági kérelmet benyújtott természetes személyek, illetve nem természetes 

személyek képviselői 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmet benyújtó neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye, levelezési címe, 

adóazonosító jele, adószáma, bankszámlaszáma, (nem kötelező: telefonszám, e-mail), 

adótartozás összege, kérelmező jövedelme, kérelmezővel egy háztartásban élők neve, 

adóazonosító jelem rokonsági foka, foglalkozása, havi nettó jövedelme, háztartási havi 

kiadásait igazoló dokumentumok, fizetési nehézség kialakulásának oka, fizetési nehézség 

egyéb az adózó által előadott különleges adat kategóriába tartozó tény amely nagyban 

befolyásolhatja a fizetési nehézség kialakulásának okát 

Képviselő esetén: neve, születési neve, adóazonosító jele, adószáma, anyja neve, születési helye 

és ideje, lakcíme/tartózkodási helye, képviselt szervezet neve, adószáma,  

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Fellebbezés esetén felügyeleti szerv (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal) 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, adóügyi ügyintéző, iktatás (papír alapú kérelem esetén) 
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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. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Bírságokkal 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:  

Adóigazgatás területén ellátott feladatokhoz kapcsolódó bírság kiszabása, beszedése 

5. Adatkezelés jogalapja:  

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet; 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről; 2017.évi CLI. 

törvény az adóigazgatás rendtartásáról; 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által 

foganatosítható végrehajtási eljárásokról; 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az adóigazgatási 

eljárás részletszabályairól; 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról; GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e. pontja; 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően adóztatás megszűnését 

követő 10. év; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári 

tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 

8. Adatok forrása:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal adóigazgatási nyilvántartásába korábban rögzített adózók 

adatai. 

9. Személyes adatok fajtái:  

Adózói: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, lakcím, adóazonosítójel, adószám, 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu adatok 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Ellenőrzés lefolytatása esetén társhatóságok (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Földhivatala)  

Végrehajtás esetén (letiltás, munkabér letiltás) munkáltatók, hitelintézetek, Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 
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Jegyző, adóügyi ügyintéző, iktatás 

Pénzügy: számlakivonatokon megjelenő adatok (név, bankszámlaszám, utalt összeg), illetve 

túlfizetések rendezése esetén a kérelemben meghatározott cselekmény elvégzése (visszautalás, 

adószámlák közötti átvezetés)  

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. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Közműérdekeltségi hozzájárulással 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 közcsatorna kiépítéséhez kapcsolódó lakossági hozzájárulások beszedése, nyilvántartása, a 

közcsatornára való rákötés engedélyezéséhez 

5. Adatkezelés jogalapja:  

1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról 45 §. (12); 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 21. pont, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 15 évet követően 

levéltárba helyezendő és nem selejtezhető; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Közműérdekeltségi hozzájárulás fizetésre kötelezett ingatlantulajdonosok 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Név, lakcím, érdekeltségi hozzájárulással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Pénzügyi iroda, iktatás 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  
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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. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Idegen bevételekkel 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:  

Helyi adóhatósághoz átjelentett idegen bevételekhez kapcsolódó adók módjára behajtandó 

köztartozások nyilvántartása, beszedése 

5. Adatkezelés jogalapja:  

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet; 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről; 2017.évi CLI. 

törvény az adóigazgatás rendtartásáról; 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által 

foganatosítható végrehajtási eljárásokról; 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az adóigazgatási 

eljárás részletszabályairól; 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról; GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 10 év. Befizetéseket 

tartalmazó számlakivonatok által tartalmazott személyes adatok esetében 5 év. (78/2012 (XII. 

28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára behajtandó köztartozások megfizetésére 

kötelezett magánszemélyek. 

8. Adatok forrása:  

Megkereső hatóság 

9. Személyes adatok fajtái:  

Adózó neve, anyja neve, születési helye és ideje, adóazonosító jele, adószám, lakcím; 

végrehajtás esetén: számlaszám, hitelintézet megnevezése, munkáltatói adatok  

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Megkereső hatóság 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 
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Jegyző, igazgatási iroda, adóügyi 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. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Desztilláló berendezés bejelentéssel 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:  

Magánpárlatfőző berendezés bejelentése 

5. Adatkezelés jogalapja:  

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően nem selejtezhető.  

(78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Desztilláló berendezést vásárló 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Magánfőző neve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, 

levelezési címe, magánfőző tulajdonszerzésének időpontja, űrtartalma, tarolásának helye 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (2016. évi LXVIII. Törvény a jövedéki adóról 143 §.) 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, adóügyi ügyintéző, iktató 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  
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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. 
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