
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti
egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs

jogokkal foglalkozó személy neve

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

                                      
1. A törvény célja

1. § E törvény célja a hatálya alá tartozó tárgykörökben az adatok kezelésére vonatkozó alapvető
szabályok  meghatározása  annak  érdekében,  hogy  a  természetes  személyek  magánszféráját  az
adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

3. § E törvény alkalmazása során:

1.érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

1a.  azonosítható  természetes  személy:  az  a  természetes  személy,  aki  közvetlen  vagy  közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy fizikai,  fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,  kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji
vagy  etnikai  származásra,  politikai  véleményre,  vallási  vagy  világnézeti  meggyőződésre  vagy
szakszervezeti  tagságra  utaló  személyes  adatok,  valamint  a  genetikai  adatok,  a  természetes
személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

5.  közérdekű  adat:  az  állami  vagy  helyi  önkormányzati  feladatot,  valamint  jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma
alá  nem  eső,  bármilyen  módon  vagy  formában  rögzített  információ  vagy  ismeret,  függetlenül
kezelésének  módjától,  önálló  vagy  gyűjteményes  jellegétől,  így  különösen  a  hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére,  a  birtokolt  adatfajtákra  és  a  működést  szabályozó  jogszabályokra,  valamint  a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6.  közérdekből  nyilvános adat:  a  közérdekű adat  fogalma alá  nem tartozó minden olyan  adat,
amelynek  nyilvánosságra  hozatalát,  megismerhetőségét  vagy  hozzáférhetővé  tételét  törvény
közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló
egyértelmű  kinyilvánítása,  amellyel  az  érintett  nyilatkozat  vagy  az  akaratát  félreérthetetlenül
kifejező más magatartás  útján  jelzi,  hogy beleegyezését  adja a  rá  vonatkozó személyes  adatok
kezeléséhez;



9.  adatkezelő:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
szervezet,  aki  vagy  amely  –  törvényben  vagy  az  Európai  Unió  kötelező  jogi  aktusában
meghatározott  keretek  között  –  önállóan  vagy  másokkal  együtt  az  adat  kezelésének  célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek  összessége,  így  különösen  gyűjtése,  felvétele,  rögzítése,  rendszerezése,  tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy  összekapcsolása,  zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az  adat  további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11.  adattovábbítás:  az  adat  meghatározott  harmadik  személy  számára  történő  hozzáférhetővé
tétele;

5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges
adatnak  vagy  bűnügyi  személyes  adatnak  nem  minősülő  adat  esetén  –  helyi  önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

b)  az  a)  pontban  meghatározottak  hiányában  az  az  adatkezelő  törvényben  meghatározott
feladatainak  ellátásához  feltétlenül  szükséges  és  az  érintett  a  személyes  adatok  kezeléséhez
kifejezetten hozzájárult,

c)  az  a)  pontban  meghatározottak  hiányában  az  az  érintett  vagy  más  személy  létfontosságú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d)  az  a)  pontban  meghatározottak  hiányában  a  személyes  adatot  az  érintett  kifejezetten
nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

(2) Különleges adat

a) az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározottak szerint, vagy

b) akkor kezelhető, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül
szükséges  és  azzal  arányos,  vagy  azt  az  Alaptörvényben  biztosított  alapvető  jog  érvényesítése,
továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében
vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában, valamint az általános adatvédelmi
rendelet  6.  cikk  (1)  bekezdés  c)  és  e)  pontjában  meghatározott  adatkezelés  (a  továbbiakban:
kötelező  adatkezelés)  esetén  a  kezelendő adatok  fajtáit,  az  adatkezelés  célját  és  feltételeit,  az
adatok  megismerhetőségét,  az  adatkezelő személyét,  valamint  az  adatkezelés  időtartamát vagy
szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati
rendelet határozza meg.



(4) Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam bűncselekmények megelőzésére,
felderítésére  és  üldözésére  irányuló,  valamint  közigazgatási  és  igazságszolgáltatási  feladatainak
ellátása céljából kezelt bűnügyi személyes adatokat, valamint a szabálysértési, a polgári peres és
nemperes  ügyekre,  valamint  a  közigazgatási  peres  és  nemperes  ügyekre  vonatkozó  adatokat
tartalmazó nyilvántartásokat.

(5) Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény,
helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az
adatkezelő  az  adatkezelés  megkezdésétől  legalább  háromévente  felülvizsgálja,  hogy  az  általa,
illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat
kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és
eredményét az adatkezelő dokumentálja,  e dokumentációt a felülvizsgálat  elvégzését követő tíz
évig  megőrzi  és  azt  a  Nemzeti Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  (a  továbbiakban:
Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

(6)  Különleges  adatok  kezelése  esetén az  adatkezelő,  illetve  a megbízásából  vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az
adatkezelési  műveletek  végzése  során  a  különleges  adatokhoz  kizárólag  az  rendelkezzen
hozzáféréssel,  akinek  az  adatkezelési  művelettel  összefüggő  feladatának  ellátásához  feltétlenül
szükséges.



Adatvédelmi felelős:

Név: Dr. Hámori Nóra
Beosztása: Jegyző
Cím: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.
Telefonszám: 93/544-981
E-mail: jegyzo@letenye.hu



Adatkezelési Tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi
rendeletben  (GDPR:  General  Data  Protection  Regulation)  kötelezően  előírt  és  alkalmazandó  szabályok
tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt,  hogy az abban, valamint a hazai hatályos
jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
A weboldal üzemeltetője, a weboldalon vagy 
emailben megadott személyes adatok kezelője 
(a továbbiakban: Adatkezelő):

Murarátka Község Önkormányzata

Elérhetőségeink:
Postai címünk: 8868 Murarátka, Liliom u. 1.
Email címünk: muraratka10@gmail.com
Telefonszámunk: +36 93 579-024
Adatvédelmi tisztviselőnk neve: Dr. Szegedi Ágota
Elérhetősége: drszegedi.agota@hanganov.hu

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak
védelmében  egyaránt,  kiemelten  fontosnak  tartjuk  információs  önrendelkezési  jogának
tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.
Amennyiben  olyan  kérdése  merül  fel,  amely  jelen  adatkezelési  tájékoztatónk  alapján  nem
egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra,
hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása
több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.
Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve
postai  címünkre  megküldött  levélben)  vagy  szóban  (telefonon).  Felhívjuk  a  figyelmét,  hogy
telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja
(pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre,
mielőtt teljesítjük azt.  Ha az  azonosítás nem lehetséges,  akkor kizárólag általános tájékoztatást
adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg
írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget  vállalunk  arra,  hogy  a  személyes  adatok  kezelését  a  mindenkori  hatályos,
különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

 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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU


adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános
adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

 2011.  évi  CXII.  törvény  (Infotv.)  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  
információszabadságról.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent  tőlünk  telhetőt  megteszünk,  hogy  a  személyes  adatok  kezelése  a  jogszabályoknak
megfelelően  történjék.  Amennyiben  úgy  érzi,  hogy  nem  feleltünk  meg  ennek,  kérjük  jelezze
Nekünk vagy adatvédelmi tisztviselőnknek fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért –
amennyiben az Adatkezelő az  Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám:  +3613911400 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az
nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.
A  weboldal  meglátogatásával,  használatával  összefüggésben  az  alábbiakban  felsorolt  adatokat
kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő
jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon  rendszeresen  beszámolunk  a  településünket  érintő  rendezvényekről,
eseményekről, programokról, amelyek kapcsán kép és videofelvételeket is megjelentetünk. 
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek
tartalma  ne  sérthesse  mások  személyiségi  jogait  vagy  jogos  érdekeit,  s  azok  jogszerű
felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
alapján.

A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.
Jogérvényesítés

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU


Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény.
program szervezőjétől, amennyiben nem Önkormányzatunk szervezte azt. 
Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető,
weboldalunkról eltávolítjuk.
Kik ismerhetik meg az adatokat?
A  weboldalunkon  nyilvánosságra  hozott  információkat  bárki  megismerheti,  megtekintheti,  aki
meglátogatja az oldalt.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Weboldalunkon  megtalálható  elérhetőségeink  bármelyikén  keresztül  felveheti  Velünk  a
kapcsolatot.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődők tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja
Érdeklődés,  tájékoztatás  kérése  esetén  önkéntes  hozzájáruláson  alapul  az  adatkezelés  az  EU
általános  adatvédelmi  rendelete  (GDPR)  és  az  információs  önrendelkezési  jogról  és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

Az  érdeklődés,  kapcsolatfelvétel  során  az  Ön  által  önkéntesen  megadott  alábbi  adatokat
kezelhetjük:

 név,
 email cím,
 telefonszám,
 postai cím.

Az adatkezelés időtartama
Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük. 
A  szükséges  tájékoztatás  megadását  követően nem  őrizzük  tovább,  kivéve,  ha  az  eseti jellegű
kapcsolatfelvétel  tárgyában  jogszerűen  igény  érvényesíthető,  abban  az  esetben  annak
igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan
adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul
eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).
Kik ismerhetik meg az adatokat?
Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan technikai és
szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés



(megsemmisülés),  a  jogosulatlan  felhasználás  vagy  módosítás  ellen.  Az  informatikai
rendszereinkben  kezelt  adatokhoz  a  hozzáférést  jogosultsági  rendszer  alkalmazásával,  kizárólag
munkatársaink számára engedélyezzük.
Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,
ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes  adatait  azok  megismerésére jogosultsággal  nem rendelkezők számára nem adjuk  át,
harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását
adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra,
így  például  egy  esetleges  hatósági  vizsgálat,  amely  esetén  az  eljáró  hatóság  (pl.:  rendőrség,
ügyészség,  bíróság,  stb.)  hivatalos  megkeresésére  a  megkeresés  céljából  szükséges  adatokat
kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben
meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk  a  jogot  jelen  tájékoztató  felülvizsgálatára  és  szükség  szerinti  módosítására,  amely
indokolt  lehet  a  vonatkozó jogszabályok  vagy  adatkezelési  tevékenységünk,  az  arra  alkalmazott
technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása
alapján  kezelt  személyes  adatait  is  érinti,  akkor  erről  haladéktalanul  tájékoztatjuk,  s  személyes
adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.
A  mindenkori  hatályos  Adatkezelési  tájékoztató  elérhető  mindig  itt,  a  weboldalon  nyilvánosan
közzé téve.
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