
Adatvédelmi Tájékoztató 

Születési anyakönyvi kivonattal 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:  

Születési anyakönyvezése és nyilvántartásba vétele az országos nyilvántartó rendszerbe 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény; 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:  

Az eljárásban részt vevő szülő(k), gyermek(ek) 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Gyermek születési család és utóneve(i), születési helye, ideje, személyi azonosítója, 

állampolgársága, neme, anyja neve, apja neve, szülők családi állapotára vonatkozó adatok, 

születési helyük, idejük, állampolgárságuk, személyi azonosítójuk, 

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

NISZ Zrt. központi szervere, ASZA, EAK, Központi Statisztikai Hivatal, országosan 

anyakönyvvezetők megkeresés alapján (2010.  évi I. tv.), apa nélkül anyakönyvezett gyermek 

esetén a lakóhely szerinti gyámhivatal 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Ebesi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetői, iktatás 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

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

Házassági anyakönyvi kivonattal 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:  

Házasságkötések anyakönyvezése és nyilvántartásba vétele az országos nyilvántartó rendszerbe 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény; 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:  

Házasságkötés anyakönyvezésében részt vevő személyek 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Házasuló személyek anyakönyvi azonosítója, születési helyük, idejük, személyi azonosítójuk, 

nemük, anyjuk és apjuk születési neve, lakhely, személyi azonosító okmányuk típusa, okmány 

azonosítója,  

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

NISZ Zrt. központi szervere, ASZA, EAK, Központi Statisztikai Hivatal, országosan 

anyakönyvvezetők megkeresés alapján (2010.  évi I. tv.) 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Ebesi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetői, 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 

Halotti anyakönyvi kivonat kiadásával 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:  

Haláleset anyakönyvezése és nyilvántartásba vétele az országos nyilvántartó rendszerbe 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény; 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:  

Az halotti anyakönyvi eljárásban részt vevő személyek 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Haláleset helyem ideje, elhalt egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítója, születési család és 

utóneve, születési helye, ideje, személyi azonosítója, anyja és apja, születési család és utóneve, 

neme, családi állapota, állampolgársága, lakhelye, személyazonosító okmányának típusa, 

azonosítója, kiállító hatósága, érvényességi ideje, bejelentő házassági és születési, család és 

utónevei, személyi azonosítója, lakhelye, hozzátartozói/bejelentői minősége, személyi 

azonosító okirat típusa, okmányazonosítója, kiállító hatóság megnevezése, érvényesség ideje, 

temetést intéző családi és utóneve(i) 

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

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, NISZ Zrt. központi szervere, ASZA, EAK, Központi 

Statisztikai Hivatal 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Ebesi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetői, 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 

Anyakönyvi kivonat kiadásával/továbbításával 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:  

Ügyfél kérelmére anyakönyvi kivonat kiállítása (születési, halotti, házassági), törvényi 

kötelezettség alapján más Hivatalok anyakönyvvezetőinek megkeresései alapján történő 

továbbítás/kiállítás 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény; 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:  

Anyakönyv kiállítás igénylők köre 

8. Adatok forrása:  

Központi nyilvántartásból 

9. Személyes adatok fajtái:  

Érintett születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, házastárs neve (ha van), születési 

neve, helye, ideje, lak/levelezési cím, állampolgársága, személyi azonosító okmányának száma, 

érvényessége 

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

Az érintett, jogsegély alapján más Hivatalok anyakönyvvezetői 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Ebesi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetői, iktatás 

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 

Név változással 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:  

Ügyfél/érintett születési nevének megváltoztatása 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény; 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:  

Névváltoztatás igénylők 

8. Adatok forrása:  

Érintettől és központi nyilvántartásból 

9. Személyes adatok fajtái:  

Érintett születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, apja neve állampolgársága, személyi 

azonosító okmányának száma, érvényessége, születési és házassági (ha van) anyakönyvi 

kivonat, kérelem oka, amennyiben élő személy családi nevének viselését kéri az ügyfél ezen 

személy hozzájárulása, neve 

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

NISZ Zrt. központi Anyakönyvi rendszere (ASZA), Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK) 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Ebesi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőim, iktatás 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  

mailto:ebesoffice@t-online.hu
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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 

Házasság felbontásával 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:  

Házasság felbontásának bejegyzése 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény; 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:  

Házasságot felbontók 

8. Adatok forrása:  

Érintettől és központi nyilvántartásból 

9. Személyes adatok fajtái:  

Érintett születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi azonosító száma, házassági 

családi és utó neve, házasságkötés helye és ideje, házasságból született gyermekek száma, 

házasságot felbontó bíróság neve, határozat száma, véglegessé válásának időpontja 

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

NISZ Zrt. központi szervere, ASZA, EAK, Központi Statisztikai Hivatal, országosan 

anyakönyvvezetők megkeresés alapján (2010.  évi I. tv.) 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Ebesi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetői, 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 

Magyar állampolgárság megszerzésével 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:  

Honosítási eljárás (nem magyar állampolgár esetén) 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. Törvény 7. §; A magyar állampolgárságról 

szóló 1993. évi LV. Törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet.; 

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:  

Magyar állampolgársági esküt tevők 

8. Adatok forrása:  

Érintettől és központi nyilvántartásból 

9. Személyes adatok fajtái:  

Érintett születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi azonosító száma, házassági 

családi és utó neve, lakóhelye, állampolgárságot igazoló okirat típusa, azonosítója, 

érvényessége, állampolgársági kérelem benyújtási ideje, eskütétel időpontja, állampolgárság 

megszerzésével érintettek neve, születési helye, ideje, anyjuk neve 

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

Központi Statisztikai Hivatal, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, Budapest Főváros 

Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Ebesi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetői, iktatás 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  
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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 

Születendő gyermek családi nevével 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:  

Születendő gyermek családi nevével kapcsolatos megállapodás felvétele és rögzítése 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 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:  

Megállapodásban részt vevők 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Az érintettek anyakönyvi azonosítója, születési és házassági családi és utónevük, születési 

helyük, idejük, anyjuk neve, személyi azonosítójuk, állampolgárságuk, házasságkötés helye, 

ideje (ha van), megállapodás a születendő gyermek családi nevéről, lakhely, levelezési cím 

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

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Ebesi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetői, 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 

Apasági elismerő nyilatkozattal 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:  

Jegyzőkönyv készítése apai elismerő nyilatkozatról 

5. Adatkezelés jogalapja:  

149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 56 §., A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:101 §, 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja, GDPR 9. cikk (2) b. 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:  

Születendő gyermek anyja és apja 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Anya és apa: elektronikus anyakönyvi azonosítója, születési család és utó neve, születési helye 

és ideje, személyi azonosítója, lakcíme, személyi azonosításra szolgáló okmány típusa, száma 

és érvényességi ideje, állampolgárság igazolására szolgáló okmány típusa, száma és 

érvényességi ideje,  

Szakorvosi igazolás apasági nyilatkozathoz, mely tartalmazza: terhes asszony neve, születési 

neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, TAJ száma, terhesség hányadik hétben jár, 

fogamzás feltételezett ideje, szülés várható ideje, szakorvos neve, pecsétszáma 

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

Elektronikus Anyakönyvi rendszer (NISZ Zrt. által üzemeltetett) 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 
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Iktatás, igazgatási 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. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Adatvédelmi Tájékoztató 

Bursa Hungarica ebesi pályázóival 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:  

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat megszervezése/lebonyolítása 

5. Adatkezelés jogalapja:  

51/2007. (III.26) Kormányrendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 

általuk fizetett egyes térítésekről, 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:  

Pályázó és a vele közös háztartásban élő hozzátartozója 

8. Adatok forrása:  

Pályázó és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója 

9. Személyes adatok fajtái:  

Pályázó neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási 

helye, e-mail címe 

Különleges adatok: pályázó és egy háztartásban élő hozzátartozóinak jövedelmi helyzete, 

esetlegesen ehhez kapcsolódóan megváltozott munkaképességére hivatkozó adatok 

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

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.) 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási irodavezető, iktató 

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. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Adatvédelmi Tájékoztató 

Civil szervezetek magánszemély képviselőjével 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:  

Civil szervezetekkel való támogatói szerződések kötése, kapcsolattartás 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015 (XII.3.) Ör. számú rendelete az 

államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 15 év, ezt követően 

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

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Civil szervezetek magánszemély képviselői 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási cím 

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

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, iktatás, igazgatási iroda 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs adattovábbítás 

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 

Európai parlamenti képviselő választással 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:  

Európai parlamenti képviselő választás lebonyolításához szükséges 

5. Adatkezelés jogalapja:  

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján jogi kötelezettség teljesítése, a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 205. § (2) bekezdése alapján a szavazást 

követő kilencvenedik nap utáni munkanapon a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével 

- meg kell semmisíteni.  

7. Az érintettek köre:  

Választójoggal rendelkező természetes személyek 

8. Adatok forrása 

Központi nyilvántartás  

9. Személyes adatok fajtái:  

Név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím, személyi azonosító vagy annak hiányában 

személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány szám 

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

Nemzeti Választási Iroda, NISZ Zrt, Jogszabályi kötelezettség alapján egyéb illetékes hatóság 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási iroda vezető, jegyző, választási iroda tagjai 

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 

Hagyatéki leltár felvételével 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:  

Elhunyt ingó és ingatlan vagyonának számba vétele, örökösök/érdekeltek adatainak felvétele a 

közjegyzői eljárás lefolytatásához 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. Törvény, Az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény, A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 

29/2010. (XII.31) KIM rendelet, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

A közjegyzőhöz történő megküldésig az után 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:  

Hagyatéki eljárásban résztvevő természetes személyek 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Az érintett születési neve, házassági családi és utó neve, születési helye, ideje, anyja neve, 

neme, lakóhelye, családi állapota örökösök, születési neve, házassági családi és utó neve, 

születési, helye, ideje, anyja neve, személyi azonosítója, rokonsági foka, elhalt ingatlan és ingó 

vagyonára és vonatkozó adatok, egyéb járandóságok (munkajövedelem, nyugdíj, szociális 

járandóságok) 

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

Területileg illetékes közjegyzői irodák, megkereső társhatóságok 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási irodavezető, jegyző, iktató 
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társhatóságok (adó-és értékbizonyítvány kiállításához) (hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi 

XXXVIII. Törvény alapján) 

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 

Házasságkötés előkészítésével/lebonyolításával 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:  

Házasságkötési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos megrendelés 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (VIII.18.) Önkormányzati 

rendelete a házasságkötési eljárás egyes szabályairól és díjairól; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. 

pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

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:  

Házasságkötési szolgáltatást megrendelők 

8. Adatok forrása:  

Közvetlen az érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Házasságkötési igényt bejelentők, születési család és utóneve, házasság kötés előtt viselt családi 

és utóneve, születés helye, ideje, személyi azonosítója, anyja és apja születési család és utóneve, 

állampolgársága, lakóhelye, elektronikus anyakönyvi azonosítója, tervezett házasságkötés 

helye, ideje, bemutatott okiratok típusa, okmányazonosítója, kiállító hatóság megnevezése, 

érvényességi ideje, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, születési anyakönyvi kivonatot 

kiállító hatóság megnevezése, házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető neve, tanúk 

családi és utóneve, lakóhelye, személyazonosító okmány típusa, okmányazonosítója, kiállító 

hatóság megnevezése, érvényességi ideje, aláírások 

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

NISZ Zrt. központi szervere, ASZA, EAK, Központi Statisztikai Hivatal 
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11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Ebesi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetői 

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 

Helyi önkormányzati képviselő választással 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 önkormányzati képviselő választás lebonyolítása  

5. Adatkezelés jogalapja:  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 205. § (2) bekezdése alapján a szavazást 

követő kilencvenedik nap utáni munkanapon a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével 

- meg kell semmisíteni.  

7. Az érintettek köre:  

Választójoggal rendelkező természetes személyek 

8. Adatok forrása:  

Központi nyilvántartás 

9. Személyes adatok fajtái:  

Név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím, személyi azonosító vagy annak hiányában 

személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány szám 

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

Nemzeti Választási Iroda, NISZ Zrt, Jogszabályi kötelezettség alapján egyéb illetékes hatóság 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási iroda vezető, jegyző, választási iroda tagjai 

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. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Adatvédelmi Tájékoztató 

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek 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:  

Kereskedelmi tevékenységek bejelentéseivel kapcsolatos törvényi kötelezettségeknek való 

megfelelés 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 

Kormányrendelet, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. 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:  

Bejelentésre kötelezett természetes személyek, nem természetes személyek természetes 

személy meghatalmazottjai, képviselői 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Bejelentő neve, képviselő, meghatalmazott, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, 

adóazonosító jele, adószáma, kereskedelmi tevékenység formája, jellege, egyéni vállalkozó 

esetén igazolvány száma 

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

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási irodavezető, iktatás 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  
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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 

Környezettanulmány készítésével 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:  

Környezettanulmány készítése 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 331/2006. 

(XII.23.) kormányrendelet 3. §, 56/2008. (III.26) Kormányrendelet 7. §, 2013. évi CCXL. 

Törvény; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. 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:  

Környezettanulmányban részt vevő és a vele egy háztartásban élők 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Meghallgatott neve, születési helye, ideje, anyja neve, családi állapota, lakóhelye, tartózkodási 

helye, telefonszáma, cselekvőképessége annak hiányában gondnoka/törvényes képviselőjének 

neve, elérhetősége, a vele egy háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyai, ingó, ingatlan 

vagyona, bevételei, rendszeres kiadásai 

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

Megkereső hatóság 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási ügyintéző, jegyző, iktató 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  
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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. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Adatvédelmi Tájékoztató 

Közfoglalkoztatással 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:  

Közfoglalkoztatási jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése 

5. Adatkezelés jogalapja:  

2011. évi CVI törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

az egyéb törvények módosításáról; 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés c. pontja; különleges adatok esetén: GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a jogviszony 

megszűnését követő 50 évig; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Közfoglalkoztatásban résztvevők 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Közfoglalkoztatott neve, születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja 

születési neve, lakóhelyének címe, tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől), 

magánnyugdíjpénztári tagság: ténye, belépés ideje bank neve és kódja; adóazonosító jele, 

társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám, OEP kiskönyv eredeti példánya, nyilatkozat 

tartozásról, folyószámla száma, közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott kezdő napja, 

biztosítási jogviszony típusa, heti munkaórák száma, munkaidő hossza, jellege, munkaidő 

beosztás, munkarend, (telefonszáma), családi állapota, végzettséget igazoló okmány 

azonosítója, munkaköre, orvosi alkalmasság ténye, a csökkent munkaképességű közszolgálati 

jogviszonyban foglalkoztatott csökkent munkaképességét megalapozó szakértői határozat, 

előző munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások, a Mt. 120. §. alapján járó pótszabadság 

igénybevételével kapcsolatosan: a rehabilitációs szakértői szerv a megváltozott munkaképesség 
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megállapítását igazoló okmány száma, fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló 

okmány ténye, pótszabadság, családi adókedvezmény igénybevétele, adómentes természetbeni 

juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes 

iskolakezdési támogatás céljából a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott;  16. életévét be 

illetve be nem töltött hozzátartozójának: neve, születési neve,  születési helye és ideje,  lakcíme,  

anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adóazonosító jele, érvényes 

diákigazolvány meglétének ténye. 

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

Magyar Államkincstár Központi Illetményszámfejtő rendszere (2011. évi CXCV. Törvény) 

kerül rögzítésre, Nemzeti Adó-és Vámhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási Iroda, pénzügyi iroda 

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 
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15. Bírósági jogérvényesítés:  

A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéken is 

megindíthatja. 



Adatvédelmi Tájékoztató 

Nyári diákmunkával 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:  

Diákmunkával kapcsolatos adminisztratív kötelezettség teljesítése 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. 

pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a munkaviszony 

megszűnését követő 50 év.; (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Ebes Községi Önkormányzattal munkaviszonyt létesítő diákok 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Diák neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, telefon száma, neme, 

családi állapota, adóazonosítója, TAJ száma, bankszámla száma, e-mail címe, önéletrajza, 

iskolai végzettségei, egyéb végzettségei, nyelvismeret, korábbi munkaviszonyai, beosztása, 

munkaköre, jogviszony kezdő/befejező dátuma, állampolgársága,  

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

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei igazgatósága KIRA rendszeren keresztül 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Polgármester, jegyző, igazgatási irodavezető, pénzügyi iroda (számfejtés, kifizetés, 

adminisztráció) 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  
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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 Információbisztonság 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 

Országgyűlési képviselő választás 

 

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:  

Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához szükséges 

5. Adatkezelés jogalapja:  

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján jogi kötelezettség teljesítése, a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 205. § (2) bekezdése alapján a szavazást 

követő kilencvenedik nap utáni munkanapon a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével 

- meg kell semmisíteni.  

7. Az érintettek köre:  

Választójoggal rendelkező természetes személyek 

8. Adatok forrása: 

Központi nyilvántartás 

9. Személyes adatok fajtái:  

Név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím, személyi azonosító vagy annak hiányában 

személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány szám 

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

Nemzeti Választási Iroda, NISZ Zrt, Jogszabályi kötelezettség alapján egyéb illetékes hatóság 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási iroda vezető, jegyző, választási iroda tagjai 

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 

Szálláshely 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:  

Bejelentésköteles szálláshelyek nyilvántartásba vétele 

5. Adatkezelés jogalapja:  

239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről, GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c. 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:  

Szálláshely szolgáltatást üzemelő vagy képviselője/meghatalmazottja 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Bejelentő, képviselő, meghatalmazott neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, 

adóazonosító jele, adószáma, szálláshely adatai, tulajdonosok neve, anyja neve, születési helye, 

ideje, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma 

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

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási irodavezető, jegyző, iktatás 

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. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Adatvédelmi Tájékoztató 

Választási bizottság és iroda tagjainak részére 

 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei:  

Ebesi Polgármesteri Hivatal 

4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048; ebesoffice@t-online.hu 

Weboldal: http://www.ebes.hu/onkormanyzati-intezmenyek/adatvedelem/ 

2. Adatkezelő képviselőinek neve és elérhetősége: 

Dr. Morvai Gábor; 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 52-565-048; jegyzo.ebes@t-online.hu 

3. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 

Varga Sándor, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048/115; gdprebes@gmail.com  

4. Adatkezelés célja:  

Választási iroda és a Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

5. Adatkezelés jogalapja:  

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, 

nsztv. 2013. évi CCXXXVIII. törvény 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 15 év elteltével 

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

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Választási iroda és Választási bizottság tagjai 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Név, lakcím, születési idő, születési hely, adóazonosító jel, tajszám, telefonszám, e-mail, 

személyi azonosító, folyószámla szám, folyószámlát vezető pénzintézet neve 

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

Nemzeti Választási Iroda, NISZ Zrt. Jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, Területi 

Választási Iroda, opcionálisan egyéb megkereső hatóság részére 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, igazgatási iroda vezető, helyi választási iroda, pénzügyi iroda 

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. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Adatvédelmi Tájékoztató 

Választási névjegyzékkel 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 választási névjegyzék és a hozzá kapcsoló adatok kezelése 

5. Adatkezelés jogalapja:  

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 205. § (2) bekezdése alapján a szavazást 

követő kilencvenedik nap utáni munkanapon a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével 

- meg kell semmisíteni.  

7. Az érintettek köre:  

Választópolgárok 

8. Adatok forrása:  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény alapján a Nemzeti Választási Iroda 

által kezelt központi névjegyzék 

9. Személyes adatok fajtái:  

Név, születési név, állandó lakcím, személyi azonosító, születési hely 

10. Kezelt különleges adatok: 

Nemzetiséghez való tartozás ténye; választó polgárok által megadott adatok egészségügyi 

adatok mozgóurna igényléshez/jogosultsághoz kapcsolódóan: mozgáskorlátozottság, gyengén 

látás,  

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

Nemzeti Választási Iroda, NISZ Zrt. Jelölt, jelölő szervezet, szavazatszámláló bizottságok, 

jogszabályi kötelezettség alapján egyéb illetékes hatóság. 

12.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 
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Jegyző, választási iroda tagjai 

13. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

14. Érintettek jogai:  

Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai 

vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékozódni. 

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével 

összefüggő információkról tájékoztatást kérni.  

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített 

személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult a személyes adatai kezelésének 

korlátozásét kérni, ha sérti jogos érdekeit, vagy amennyiben vitatja a Hivatal által kezelt adatai 

pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a Hivatal indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Infotv.-ben meghatározott feltételek 

fennállása esetén. A Hivatalnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok 

kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes 

adatok kezelését előíró, a Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve 

közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

15. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

Tel:+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; 

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

16. Bírósági jogérvényesítés:  

A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéken is 

megindíthatja. 
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