
Adatvédelmi Tájékoztató 

Egy lakcímen bejelentett személyek igazolásával 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 egy lakcímen élő bejelentett személyek igazolása. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 17 §. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 2 év. (78/2012 (XII. 

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

7. Az érintettek köre:  

Kérelmezők és a vele egy lakcímen bejelentett természetes személyek 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmező neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási 

helye, telefonszáma, kérelem célja 

Kérelmezővel egy lakcímen bejelentett személy(ek): neve, születési neve, születési helye és 

ideje 

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

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, igazgatási iroda, 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 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával 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:  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, módosítása, 

megszüntetése  

5. Adatkezelés jogalapja:  

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 19 §, 134-

142 §, 149/1997. (IX.10) kormányrendelet a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, 2000. évi C. a számvitelről törvény 169 §, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja, 

Pénztárbizonylat megőrzése esetén: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pont 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a kérelem és 

csatolmányai esetében 2 év. (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról.) Pénztári/átutalással történő teljesítéskor keletkező 

bizonylaton szereplő személyes adatok esetén (név, születési hely és idő, lakcím) esetén 8 év. 

(2000. évi C. a számvitelről törvény 169 §.) 

7. Az érintettek köre:  

Gyermekvédelmi kedvezményt kérelmezők és családtagjaik 

8. Adatok forrása:  

Közvetlenül az érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmező, neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye, ideje, lakóhelye, 

tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, (telefonszám, e-mail nem kötelező 

adat), egy háztartásban élő családtagjainak neve, születési helye ideje, anyja születési neve, TAJ 

száma, kérelmező és egy háztartásban élő családtagjai jövedelmére vonatkozó adatok 

(munkaviszonyból származó jövedelem, táppénz, nyugellátási adatok, gyermek ellátásához és 
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gondozásához kapcsolódó támogatások, minden egyéb jövedelem, ingatlan és ingó vagyonra 

vonatkozó adatok, gyermekek bölcsődére, nevelési/oktatási intézményeire vonatkozó adatok 

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

Magyar Államkincstár PTR részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (Szt.) 18. §-a, 18/A szerint, Ebesi Arany János Általános Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Benedek Elek Óvoda és Mini 

Bölcsőde 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Iktatás, igazgatási iroda, Képviselő-testület Egészségügyi- és Szociális Bizottság 

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 

Házszám igazolással kapcsolatban 

 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei:  

Ebesi Polgármesteri Hivatal 

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

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

2. Adatkezelő képviselőinek neve és elérhetősége: 

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

3. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 

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

4. Adatkezelés célja:  

Igazolás kiállítása házszám igazolása céljából 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

Törvény 28/A és 28/B §.; 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:  

Kérelmezők 

8. Adatok forrása:  

Közvetlen az érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmező neve, értesítési címe, „telefonszám), ingatlan címe (ha van), helyrajzi száma, 

kérelem indokolása 

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

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási iroda, iktatás 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

nincs 

13. Érintettek jogai:  
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Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai 

vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékozódni. 

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

összefüggő információkról tájékoztatást kérni.  

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

személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

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

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

pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

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

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

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

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

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

közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

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

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

15. Bírósági jogérvényesítés:  

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

megindíthatja. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Házszám rendezéssel 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 jegyző által megállapított címek nyilvántartásba vétele, adatváltozások, adatjavítások 

nyilvántartáson történő átvezetése 

5. Adatkezelés jogalapja:  

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16 §, A központi 

címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014 (XII.23) Kormányrendelet 4 §., GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően nem selejtezhető és 15 

év után levéltárba szállítandó, (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Ingatlan tulajdonosa, használója 

8. Adatok forrása:  

Érintettől, központi nyilvántartás 

9. Személyes adatok fajtái:  

Név, cím, ingatlan helyrajzi száma 

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

Központi Címregiszter (345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet) 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, igazgatási iroda 

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 

Hulladékszállítási díjkedvezményhez kapcsolódóan 

 

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 rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

megfizetése alól menteség megállapítása. (kérelemre) 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015 (VI.30.) számú Önkormányzati 

rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól 12 §., 2012. évi CLXXXV. 

törvény a hulladékról 33. §, 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:  

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése alól mentesített természetes személyek 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Családi név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ száma, lakcíme 

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

18/2015. (VI.30.) számú Önkormányzati rendelet alapján a mentességre jogosultak tekintetében 

a hulladék közszolgáltatást végző Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Titkársági ügyintéző, igazgatási iroda 

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 

Iskolai étkeztetés 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:  

Érintettek adatainak felvétele az étkezési térítési díjak nyilvántartásához és számlázáshoz 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 21 §; 21/A 

§; 21/B §; 21/C §; 328/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról; (2000. évi C. a számvitelről törvény 169 §)., GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e. pontja; különleges adatok esetén: GDPR 9. cikk (2) bekezdés b. 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.)  Számviteli 

bizonylaton megjelenő személyes adatok (számlázási név, cím, gyermek neve) esetén 8 év 

(2000. évi C. a számvitelről törvény 169 §)., 

7. Az érintettek köre:  

Iskolai tanulók és törvényes képviselőik 

8. Adatok forrása:  

Köznevelési intézmény, amely megküldi a beiratkozáskor megadott adatokat, érintettől vagy 

törvényes képviselőjétől amennyiben hamarabb adja meg adatait, mint azokat az intézmény 

megküldi. 

9. Személyes adatok fajtái:  

Étkező neve, születési helye, ideje, anyja neve, intézmény megnevezése, számlázási név, 

lakcím, étkezés száma, szociális helyzetre kapcsolatos információk, oktatási azonosító, e-mail 

(elektronikus számla kiállítása és küldése) 

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

Govern-Soft Kft (adatfeldolgozó); 7030 Paks, Váci M. u. 3., Mezna-Pure ASP szolgáltatás 

(szoftver) biztosítása 

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


11. Adatfeldolgozó 

Govern-Soft Kft, 7030 Paks, Váci M. u. 3., Mezna-Pure ASP szolgáltatás (szoftver) biztosítása 

keretében 

12.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási iroda, pénzügyi iroda  

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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Adatvédelmi Tájékoztató 

Köztemetéssel 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 köztemetés elrendelése, biztosítása és a hozzá kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 48 §., GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 25 év.  (78/2012 (XII. 

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

7. Az érintettek köre:  

Temetésre kötelezett személy, kérelmező  

8. Adatok forrása:  

Temetésre kötelezett, kérelmező, hivatalból 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmező/temetésre kötelezett: neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja születési 

neve, lakóhelye, tartózkodási helye, TAJ száma, állampolgársága, idegenrendészeti státusza, 

temetés jogcíme, költsége 

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

Az elhunyt lakóhelye szerinti Önkormányzat, Temetést végző vállalkozó, temetésre kötelezett 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Polgármester, igazgatási iroda, iktatás 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  
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Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai 

vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékozódni. 

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

összefüggő információkról tájékoztatást kérni.  

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

személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

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

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

pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

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

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

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

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

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

közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

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

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

15. Bírósági jogérvényesítés:  

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

megindíthatja. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Közterület elnevezésével 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:  

Kérelmező által benyújtott közterület elnevezésével kapcsolatok kérelem előkészítése 

képviselő-testületi döntésre. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (III.26.) Önkormányzati rendelete 

a közterület elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályiról.; 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:  

A közterület nevének megállapítását/megváltoztatását kérelmező 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmező által az azonosításához megadott adatok: név, születési név, anyja neve, születési 

helye, ideje, lakcíme/tartózkodási helye 

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

Képviselő-testület 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási iroda, iktatás, jegyző 

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 

Lakcímbejelentéssel 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 Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés 

után három munkanapon belül lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A 

polgár lakóhely létesítését, vagy annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy 

bármely járási hivatalnál jelentheti be. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 1 év.  (78/2012 (XII. 

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

7. Az érintettek köre:  

Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorlott és a letelepedett jogállású, 

valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyek. 

8. Adatok forrása:  

Érintettől, hiányos adat esetén központi nyilvántartásból 

9. Személyes adatok fajtái:  

Bejelentő családi és utóneve, születési család és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési 

családi és utóneve, lakóhelye, tartózkodási helye, lakcímbejelentő lap kitöltésének indoka, új 

lakcíme, szállásadó neve, lakcíme, minősége, szállásadó hozzájárulása, szállásadó minősége, 

személyi azonosító 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  
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Központi Címregiszter működtetője: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 

Kormányablak és Okmányirodai Osztály (lakcímbejelentő eredeti példánya) 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási iroda, 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 

Szepkorú köszöntéssel 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 szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet 2. § 

paragrafusában meghatározott jegyzői feladatok ellátása. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet 2. §., 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:  

Szépkorú személyek, akik az adatszolgáltatást megelőzően egyeztettek és kérték a Budapest 

Fővárosi Kormányhivataltól a személyes köszöntésüket.  

8. Adatok forrása:  

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Személyes adatok fajtái:  

Szépkorú családi és utóneve(i), születési családi és utóneve(i), születési helye és ideje, lakcíme, 

tartózkodási helye 

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

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Jegyző, Polgármester (név, cím a köszöntéshez), titkársági ügyintéző, igazgatási iroda, 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 

Szociális tűzifa igényléssel 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:  

Szociális tűzifa igénylésével kapcsolatos feladatok ellátása 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1)-(2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 115. § (1) bekezdésében, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8a. pontjában, Ebes Községi Önkormányzat Képviselő Testületének aktuális rendelete a 

szociális tűzifa támogatásról, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja, különleges adatok esetén 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés b. 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:  

Szociális tűzifa támogatást igénylők és velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozók 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Igénylő neve, születési helye és ideje, TAJ száma, lakcíme, havi nettó jövedelme 

Kérelmezővel egy háztartásban élő személyek neve, kérelmezővel fennálló rokonsági 

kapcsolata, születési ideje, havi nettó jövedelme 

Különleges adat: rehabilitációs ellátás ténye 

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

Nincs 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 
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Igazgatási iroda, Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi bizottsága, Iktatás, Műszaki 

iroda (név, cím, tűzifa mennyiség) a szállítás lebonyolításához 

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 

Szünidei gyermekétkeztetés igénylésével 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 iskolai szünidő alatt a gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítása, étkeztetés 

biztosítása, módosítása és a kötelező adminisztratív feladatok ellátása. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 21/C §; 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet 13 - 13/B §, 7. melléklet. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja és 9. cikk (2) bekezdés b. pont (különleges adat esetén)   

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően 10 év.  

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

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

A szünidei gyermekétkeztetést jogosult gyermek és a kérelmező törvényes képviselő. 

8. Adatok forrása:  

Érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Törvényes képviselő neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja születési neve, lakcíme, 

gyermeke neve, születési helye, ideje, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság igazolása 

Különleges adat: diétás étrend biztosítása esetén a gyermek egészségügyi állapota, ami alapján 

jogosult a diétás étkeztetésre. 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  
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Ebesi Arany Oroszlán Zrt. a szünidei gyermekétkezésre jogosult neve és lakcíme, ellenőrzés 

esetén felügyeleti szerv. 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási ügyintéző, iktatás 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  

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

vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékozódni. 

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

összefüggő információkról tájékoztatást kérni.  

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

személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

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

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

pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

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

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

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

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

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

közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

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

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

15. Bírósági jogérvényesítés:  

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

megindíthatja. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Rendkívüli települési támogatásokkal 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 Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális 

ellátások és szociális igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendeletében 

meghatározott települési támogatások nyújtása, különösen: 

1.) Rendkívüli települési támogatás és Katasztrófasegély 

2.) Rendkívüli azonnali települési támogatás 

3.) Gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatás 

5. Adatkezelés jogalapja:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; Ebes Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális ellátások és szociális 

igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendelet; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően: 

- Rendkívüli azonnali települési támogatás és katasztrófasegély esetén 2 év, 

- Gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatás esetén 5 év, 

- Pénztári/átutalással történő teljesítéskor keletkező bizonylat alátámasztása esetén 8 

év, amely tartalmazza a jogosult nevét és lakcímét. 

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

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Települési támogatást igénylők és velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozójuk 

8. Adatok forrása:  

Közvetlenül az érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmező családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési hely, ideje, anyja neve, 

társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszám, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén idegenrendészeti státusza, családi állapota, 

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


lakásban tartózkodásának jogcíme, kérelmező családjában élők, családi és utóneve, születési 

családi és utóneve, családi állapota, rokonsági foka, születési ideje, TAJ száma, anyja születési 

családi és utóneve, lakás hasznosításából származó jövedelme, támogatás igénylésének oka, 

indoka, kérelmező és közös háztartásban élő hozzátartozói jövedelmi helyzete, 

ingatlanvagyona, munkáltatói igazolás, munkáltatói igazolás, nyugdíj összesítő, 

nyugdíjszelvény, egyéb jövedelem igazolására bankszámlakivonat azon sora amelyen 

feltöltetésre kerül ezen jövedelem, gyógyszerköltséghez kapcsolódóan orvosi igazolás eseti 

vagy tartósan és rendszeresen alkalmazandó gyógyszerekről, közgyógyellátás ténye 

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

Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere részére 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Iktatás, igazgatási iroda, polgármester, pénzügyi iroda (pénztári kifizetés) 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  

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

vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékozódni. 

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

összefüggő információkról tájékoztatást kérni.  

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

személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

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

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

pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

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

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

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

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

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

közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

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

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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15. Bírósági jogérvényesítés:  

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

megindíthatja. 

  



Adatvédelmi Tájékoztató 

Gyermekszületési települési támogatással 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 Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális 

ellátások és szociális igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendeletében 

meghatározott gyermekszületési települési támogatás nyújtása.  

5. Adatkezelés jogalapja:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, Ebes Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális ellátások és szociális 

igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendelet, 2000. évi C. a számvitelről törvény 

169 §, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a kérelem és 

csatolmányai esetében 2 év. 

Pénztári/átutalással történő teljesítéskor keletkező bizonylat alátámasztása esetén 8 év. (2000. 

évi C. a számvitelről törvény 169 §.) 

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

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Gyermekszületési települési támogatás igénylők 

8. Adatok forrása:  

Közvetlenül az érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmező családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési hely, ideje, 

társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ),  állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén 

idegenrendészeti státusza, családi állapota, lakcímkártyán szereplő bejelentett lakóhely, 

tartózkodási hely, kérelmező családjában élők, családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

családi állapota, rokonsági foka, születési ideje, TAJ száma, anyja születési családi és utóneve, 

kérelmező és közös háztartásban élő hozzátartozói jövedelmi helyzete 

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


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

Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere részére 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Iktatás, igazgatási iroda, polgármester, pénzügyi iroda (pénztári kifizetés) 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  

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

vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékozódni. 

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

összefüggő információkról tájékoztatást kérni.  

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

személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

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

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

pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

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

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

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

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

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

közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

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

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

15. Bírósági jogérvényesítés:  

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

megindíthatja. 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Temetéshez nyújtott települési támogatással 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 Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális 

ellátások és szociális igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendeletében 

meghatározott temetési települési támogatás nyújtása.  

5. Adatkezelés jogalapja:  

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

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális 

ellátások és szociális igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendelet, 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a kérelem és 

csatolmányai esetében 2 év. Pénztári/átutalással történő teljesítéskor keletkező bizonylat 

alátámasztása esetén 8 év. (2000. évi C. a számvitelről törvény 169 §.) 

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

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Temetési települési támogatás igénylők 

8. Adatok forrása:  

Közvetlenül az érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmező családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési hely, ideje, 

társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén 

idegenrendészeti státusza, bejelentett lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím, telefonszám, a 

hadigondozásról szóló 1994. évi XLV törvény alapján temetési hozzájárulás ténye, elhunyt 

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

bejelentett lakóhelye, elhalálozás helye, ideje, halotti anyakönyvi kivonat száma,  kérelmező 

családjában élők, családi és utóneve, születési családi és utóneve, családi állapota, rokonsági 
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foka, születési ideje, TAJ száma, anyja születési családi és utóneve, kérelmező és közös 

háztartásban élő hozzátartozói jövedelmi helyzete 

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

Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere részére 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Iktatás, igazgatási iroda, polgármester, pénzügyi iroda (pénztári kifizetés) 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  

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

vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékozódni. 

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

összefüggő információkról tájékoztatást kérni.  

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

személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

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

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

pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

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

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

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

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

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

közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

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

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

15. Bírósági jogérvényesítés:  

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

megindíthatja.  
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Lakásfenntartási települési támogatással 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 Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális 

ellátások és szociális igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendeletében 

meghatározott lakásfenntartási települési támogatás nyújtása.  

5. Adatkezelés jogalapja:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; Ebes Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális ellátások és szociális 

igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendelet; 2000. évi C. a számvitelről törvény 

169 §, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a kérelem és 

csatolmányai esetében 5 év. 

Pénztári/átutalással történő teljesítéskor keletkező bizonylat alátámasztása esetén 8 év. 

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

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Lakásfenntartási települési támogatás igénylők 

8. Adatok forrása:  

Közvetlenül az érintettektől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmező családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési hely, ideje, 

társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszám, 

állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén idegenrendészeti státusza, családi állapota, 

lakásban tartózkodásának jogcíme, kérelmező családjában élők, családi és utóneve, születési 

családi és utóneve, családi állapota, rokonsági foka, születési ideje, TAJ száma, anyja születési 

családi és utóneve, lakás hasznosításából származó jövedelme, támogatás igénylésének oka, 

indoka, kérelmező és közös háztartásban élő hozzátartozói jövedelmi helyzete, 
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ingatlanvagyona, munkáltatói igazolás, nyugdíj összesítő, nyugdíjszelvény, egyéb jövedelem 

igazolására bankszámlakivonat azon sora amelyen feltöltetésre kerül ezen jövedelem  

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

Képviselő-testület átruházott hatáskörében az Egészségügyi- és Szociális Bizottság. Pénzbeli 

és Természetbeni Ellátások Rendszere részére 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Iktatás, igazgatási iroda, Képviselő-testület Egészségügyi- és Szociális Bizottság, Pénzügyi 

iroda (pénztári kifizetés) 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  

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

vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékozódni. 

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

összefüggő információkról tájékoztatást kérni.  

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

személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

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

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

pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

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

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

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

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

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

közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

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

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

15. Bírósági jogérvényesítés:  

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

megindíthatja 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Idősek települési támogatással 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 Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális 

ellátások és szociális igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendeletében 

meghatározott idősek részére települési támogatás nyújtása.  

5. Adatkezelés jogalapja:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; Ebes Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális ellátások és szociális 

igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendelet; 2000. évi C. a számvitelről törvény 

169 §, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Pénztári/átutalással történő teljesítéskor keletkező bizonylat alátámasztása esetén 8 év. 

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

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Ebes község területén életvitelszerűen élő 65. életévüket betöltöttek 

8. Adatok forrása:  

Központi népességnyilvántartó rendszer 

9. Személyes adatok fajtái:  

Érintett neve, családi állapota, születési ideje, lakcíme  

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

Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere részére 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Igazgatási iroda, Pénzügyi iroda (pénztári kifizetés) 
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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 

Beiskolázási települési támogatással 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 Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális 

ellátások és szociális igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendeletében 

meghatározott beiskolázási települési támogatás nyújtása.  

5. Adatkezelés jogalapja:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; Ebes Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális ellátások és szociális 

igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendelet; 2000. évi C. a számvitelről törvény 

169 §, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően a benyújtott kérelem 

és a csatolt dokumentumok esetén 2 év. (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról)  

Pénztári/átutalással történő teljesítéskor keletkező bizonylat alátámasztása esetén 8 év 

(elkészített határozat 1 példánya). (2000. évi C törvény a számvitelről.) 

7. Az érintettek köre:  

Gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult 25. év alatti nappali tagozaton tanuló diákok és 

egy háztartásban élő közeli hozzátartozói 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Kérelmező családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési hely, ideje, anyja neve, 

lakóhelye, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), családi állapota, telefonszám, a vele egy 

háztartásban élő közeli hozzátartozói neve(i), születési helye és ideje, anyja neve, TAJ száma, 

kérelmező és családban élő közeli hozzátartozói jövedelmei, egy főre eső nettó jövedelem, 

nyilatkozat, tanuló iskolalátogatási igazolvány/hallgatói jogviszony igazolás  
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10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere részére 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Iktatás, igazgatási iroda, polgármester, pénzügyi iroda 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  

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

vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékozódni. 

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

összefüggő információkról tájékoztatást kérni.  

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

személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

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

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

pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

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

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

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

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

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

közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

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

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

15. Bírósági jogérvényesítés:  

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

megindíthatja 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

Első lakáshoz jutó települési támogatással 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 Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális 

ellátások és szociális igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendeletében 

meghatározott első lakáshoz jutók települési támogatás nyújtása.  

5. Adatkezelés jogalapja:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; Ebes Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) számú a szociális ellátások és szociális 

igazgatás helyi szabályairól szóló Önkormányzati rendelet; 2000. évi C. a számvitelről törvény 

169 §, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően kérelem és a 

kapcsolódó dokumentumok esetében 15 év. Pénztári kifizetés vagy banki átutalással történő 

kifizetéskor keletkező bizonylatnál 8 év. 

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

kiadásáról.) 

7. Az érintettek köre:  

Önkormányzati rendelet alapján jogosult ebesi lakóhellyel rendelkező első lakástulajdonuk 

megszerezni kívánó személyek. 

8. Adatok forrása:  

Érintettől 

9. Személyes adatok fajtái:  

Igénylő és (ha van házastársa/élettársa) neve, születési helye, ideje, anyja születési neve, 

lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, házasságkötés helye, időpontja, munkahelye, havi 

jövedelme, gyermekei neve, születési helye, ideje, mióta rendelkeznek Ebesen állandó 

bejelentett lakcímmel, saját tulajdonú ingatlanra vonatkozó adatok (ha van), megvásárolni 

kívánt lakóház helyrajzi száma, címe, nettó alapterülete,   építeni kívánt ingatlan helyrajzi 

száma, címe, jogerős építési engedély száma 
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10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere részére 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Iktatás, igazgatási iroda, Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, pénzügyi 

iroda, iktatás 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  

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

vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékozódni. 

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

összefüggő információkról tájékoztatást kérni.  

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

személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

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

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

pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

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

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

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

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

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

közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

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

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

15. Bírósági jogérvényesítés:  

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

megindíthatja 
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