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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYEK 

FELMÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL 

 

 Tata Város Önkormányzata (a továbbiakban Adatkezelő/Önkormányzat) az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai 

szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai 

kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen 

folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.  

 

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:  

Adatkezelő megnevezése: Tata Város Önkormányzata 

Adatkezelő adószáma: 15729617-2-11 

Adatkezelő székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

Adatkezelő képviselője: Michl József polgármester 

Önkormányzat, mint Adatkezelő elérhetősége:  

Telefon/fax: +36 (34) 588-600 

E-mail: ph@tata.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 

L-Tender Zrt., adatvedelem@tata.hu 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI: 

Lakossági barnakőszén igény felmérése, a beérkezett nyilatkozatok feldolgozása, adatigénylés során 

kapcsolattartás 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

GDPR 6. cikk (1) e) szerinti, az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.  

 

KEZELT ADATOK KÖRE: 

Név, e-papíron történő beküldés esetén természetes személyazonosító adatok, lakóhely, 

adatszolgáltató háztartás címe, email cím, amennyiben az igény e-mail útján érkezik be, 

kapcsolattartás céljából telefonszám.. 

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 

MEGJELÖLÉSE: 

Az Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót von be. 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Magyar Államkincstár, IdomSoft Informatikai 

Zrt., KINCSINFO Nonprofit Kft.  

Adatkezelési művelet: ASP szakrendszer működtetése, üzemeltetése. 

Adatfeldolgozó: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 

Adatkezelési művelet: nyilatkozat befogadása, feldolgozás, adatösszesítés, tárolás. 

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 

JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek 

figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály.   

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a Belügyminisztérium rendelkezésének megfelelő ideig kezeli az 

összesített adatok alátámasztása érdekében, valamint az irattári kötelezettségek teljesítése okán, de 

legfeljebb az ügyirat zárásától számított 5 évig [78/2012 BM rendelet H803 adatkérés, 

adatszolgáltatás]. 
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AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik. 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 

A Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag, erre 

tekintettel az önkormányzatok közreműködésével szeretné a lakossági barnakőszén igényeket 

felmérni. A felmérés céljából formanyomtatványt rendszeresített az Önkormányzat. A kitöltött 

nyomtatványt a lakosok személyesen a hirdetményben foglaltak szerint a Hivatalban adhatják le, vagy 

postai úton, vagy a hirdetményben megadott e-mail címre küldhetik be. A kapcsolattartásra az 

igényfelmérés során adategyeztetés céljából kerülhet sor.  

 

A megadott személyes adatok tárolása papíralapon és elektronikusan saját tulajdonában lévő szigorú 

jogosultság kiosztáson alapuló hozzáféréssel és jelszóval biztosított számítógépen és szerveren 

történik, szigorú jogosultság kiosztás mellett. A rendszert kiszolgáló szerver önálló felügyelettel 

rendelkezik, valamint zárt hálózaton működik, melyet tűzfal rendszer is véd.  

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 

alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

− kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt 

valamely feltétel fennáll, 

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,   

− tiltakozhat az adatkezelés ellen: Ön jogosult arra, hogy a közérdekű vagy közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés 

ellen tiltakozzon. Amennyiben az adatok kezelése ellen tiltakozik, úgy az adatot az 

Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 

− Jogorvoslattal élhet.  

Kérelmét – személyes adatokkal kapcsolatos kérelem – elsősorban írásban terjesztheti be az 

Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Az igényt munkatársunk rögzíti 

és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével 

kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem 

összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. 

Amennyiben nem intézkedünk, a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy 

jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti 

Törvényszékhez.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az Adatkezelőhöz, esetünkben 

tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 

Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot! 

 

 

Kelt: 2022.09.21. 


