
Adatvédelmi Tájékoztató 

3,5 tonna megengedett össztömegű tehergépjárművek tárolásával 

kapcsolatok kérelmekkel 

 

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:  

Igazolás kiadása a legfeljebb 10 tehergépjárművet üzemeltető magánszemélyek és nem 

természetes személy képviselőinek, hogy az adott települési cím alkalmas a járművek 

tárolására. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

1999. évi LXXXIV. Törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról; GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 5 év. (78/2012 (XII. 

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

7. Az érintettek köre:  

Kérelmet benyújtók 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Név, lakcím, levelezési cím, adóazonosító, adószám 

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

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, műszaki irodavezető, 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 

Ingatlannyilvántartás, szakhatósági állasfoglalásokkal 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:  

Ingatlan nyilvántartási feladatok ellátása, szakhatósági állásfoglalások kiadása 

5. Adatkezelés jogalapja:  

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §; az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 95. § (1) bekezdése; a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 

155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet 6. § (1) és (3) bekezdései; 2016. évi CL. Törvény az általános 

közigazgatási rendtartásról; 531/2017. (XII.29) kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről; 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:  

Lakóingatlant építtető magánszemélyek, telekalakítással érintett magánszemélyek 

8. Adatok forrása:  

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

9. Személyes adatok fajtái:  

Bejelentő neve, lakcíme, építési tevékenység tárgya, ingatlan jellege, alapterülete, érintett telek 

címe, helyrajzi száma, építészeti-műszaki tervező neve, névjegyzéki jelölése, földmérő neve, 

meghatalmazás esetén a meghatalmazott neve és lakcíme 

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

Szakhatósági állasfoglalás kérése esetén a megkereső Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 
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Műszaki irodavezető, iktató 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  

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

vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékozódni. 

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

összefüggő információkról tájékoztatást kérni.  

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

személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

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

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

pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

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

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

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

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

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

közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

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

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

15. Bírósági jogérvényesítés:  

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

megindíthatja. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Ipari tevékenységek bejelentésének 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:  

Bejelentés kötelezett ipari tevékenységek kezelése (bejelentés, adatváltozás, megszűntetés) 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

szóló 57/2013. (II.27) 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,  

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

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, műszaki irodavezető, 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 

Közútkezelői hozzájárulások 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:  

Az Önkormányzati utak nem közlekedési célú igénybevétele és a közút melletti ingatlan 

használatával kapcsolatos kérelmek elbírálása 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 5 év. (78/2012 (XII. 

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

7. Az érintettek köre:  

Kérelmet benyújtók 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Név, cím, kérelmező által megadott egyéb adatok 

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

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, műszaki iroda, iktatás 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  

mailto:ebesoffice@t-online.hu
mailto:jegyzo.ebes@t-online.hu


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 

Telepengedéllyel 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 telepengedély/telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható termelő és szolgáltató 

tevékenységekkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 

5. Adatkezelés jogalapja:  

57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 15 évet követően 

levéltárba helyezendő, (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Ipari tevékenységet végzők, telephely tulajdonosok 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Név, cím, székhely, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma 

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

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, műszaki irodavezető, 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 

Település rendezési ügyekkel 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:  

Lakossági kérelem alapján településrendezési és településkép védelem eszköz módosítása 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §; Ebes 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi 

egyeztetés szabályairól; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően nem selejtezhető.  

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

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Kérelmező magánszemély 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmező neve, címe, módosítással érintett ingatlan címe 

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

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő testülete 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, műszaki 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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