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2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATo
I. Adatkezeles soran alkalmazott jollszabalvok
Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatalyos jogsz.abailyoknak. igy kiiliiniiscn az
alabbiaknak megfeleloen tartenik:
• Magyarorszag AlaptOrvenye (tovabbiakban: AlaptOrveny) es
• 2011. evi CX II. torveny az informaciOs Onrendelkezesi jogrOl es az
infomuicioszabadsigrel (tovabbiakban Info tv.).
2. Az adatkezeles jogalapja
Szemelyes adat az Info tv. 5. § (1) bekezdese szerint akkor kezelheto. ha
a) azt torveny vagy - torveny felhatalmazasa alapjan, az abban meghatarozon Moorhen helyi Onkormanyzat rendelete elrendeli.
aa) Ht. 38. § (3) bekezdese szerint
A gazdalkod6 szervezet ingatlanhasznal6 a
Koordinal6 szery felhivasara a ktizhiteles nyilvantartas szerinti nevet. szekhelyenek.
telephelyenek cimet, adOszamat. a termeszetes szemely ingatlanhasznal6 a szemelyes
adatai laiztil a csaladi es utonevet, lakohelyenek. tarterzkodasi es ertesitesi helyenek
cimet megadja.."
b) ahhoz az erintett hozzajarul.
Ezen adatok megadasa tehat az ingatlanhasznalo Onkentes es hatarozott hoz.zajanilastin
alapul, a kitOltessel az ingatlanhasznal6 (k) az inlbrmacios onrendelkezesi jogrOl es az
inlbrmacioszabadsagnil sz616 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese alai)*
felreerthetetlen beleegyezessel. felhatalmazast ad(nak) a SzolgaltatOnak az itt
megadott szemelyes adatai(k) kenlesehez es nyilvantartasba vetelehez.
3. Az adatkezeles celja:
Az adatok nyilvantartasara. a kozszolgaltatas hatekonystiganak novelese erdekeben. az
ingatlanhasznalok pontos beazonositasa. igy gyors es megbizhat6 tigyintezes erdekeben. a
kozvetlen es szemelyes agyfelkapcsolat erdekeben keriil sor:
• az ingatlanhasznaloval val6 kozszolgaltatassal osszelligg6 iigyintezesi es
ilgyfelszolgalati kapcsolattartas postai aton. valamint amennyiben megadasra keriilt
telefonon. mohiltelefonon es e-mailen.
• esetlegesen hirlevelcinken kereszttil torteno tajekortatasra.
Az ingatlanhasznalo az adatok kiffiltesevel hozzajarul a szemelyes adatai altibbi motion
tOrteno kezelesohez:
• postai aton tajekort. ato anyag kiildese a KozszolgaltatO es a Koordinal6 Szery
szolgaltatasair61.
• nev. lakcim, es amennyiben megadasra kertilt. a teleli n. mobiltelefon es e-mail adat
felhasznalasa a kOzszolgiltatassal kapcsolatos Ogyintezeshez, megkeresesek hez.
Ogyfelszolgalati egyeztetes es annak idopontjanak a megbeszelesehez es az ezekhez
sziikseges kapcsolattartashoz..
• a megadott e-mail cimere. telefonra/mobiltelefonra elektronikus uton hirlevelek es
egyeb tajekortat6 informaci6k killdese.

4. Adatkezeles idotartama:
A KOzszolgaltato es a Koordinalo Szery a jogszahaly alapjan megadott adatokat mindaddig
kezelheti. amig a I-It. 38. § (1) bekezdese szerint a kozszolgaltatast igenybe veszi.
A KOzszolgaltato es a Koordinalo Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli.
amig az adatot szolgaltat6 nem Uri ezen szemelyes adatainak a torleset vagy zarolasat.
Miutan megszfint a kOzszolgaltatast igenyvetelere vonatkozo kotelezettsege a jogszahaly altal
kOtelezoen megadott es az esetlegesen onkentesen megadott adatot a Kozszolgaltat6 es a
Koordinal6 Szery tOrli az elektronikus rendszereibol a hatalyos jogszabalyok szerint.
Tiirles helyett a Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szery zarolja a szemelyes adatot. ha az adatot
szolgaltato ezt keri. vagy ha a rendelkezesere 6116 infomaciok alapjan feltetelezhet6. hog). a
Miles sertene az adatszolgaltat6 jogos erdekeit. Az igy zaroll szemelyes adat kizarolag addig
kezelhet6. ameddig fennall az az adatkezelesi cel. amely a szemelyes adat torleset kizarta.
A celhoz nem kotott es olyan adatot. amelyre nezve az adatkenles celja megszunt vagy
modosult haladektalanul. illetve az eloirt megorzesi hatarido leteltevel meg kell semmisiteni.
5. Adatfeldolgozas es celhoz ktitottseg:
Az adatok akkor tovabbithatok, valamint a lailonbozo adatkenlesek akkor kapesolhatOk
ossze. ha ahhoz az erintett hozzajarult. vagy torveny azt megengedi, es ha az adatkezeles
ladtelei minden egycs szemelyes adatra nezve teljestilnek.
6. Az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkez.elok szemelye:
A KOzszolgaltat6 es a Koordinalo Szery jogosult egyes, a kozszolgaltatas ellatasahoz
kapesolOdo reszkladatai tekinteteben adatfeldolgozot megbiini. Cs a jogos igenyeinek
ervenyesitese erdekeben a reszere atadott szemelyes adatokat hats sagi. hirosagi eljarasok
lefolytatasa celjabol harmadik szemelynek atadni.
7. Adatbiztonsag:
A Kozszolgaltat6 es a Koordinalo Szerv. mint adatkezelo, illetoleg tevekenysegi kOreben
adatfeldolgozo gondoskodik az adatok biztonsigarel. tovabba megteszi azokat a technikai es
szervezesi intezkedeseket Cs kialakitja azokat az eljarasi szabalyokat. amclyek tOrveny.
valamint az egyeb adat- es titokvedelmi sz.abalyok ervenyre juttatasaho, sz(iksegesek. Az
adatokat vedi kOlonosen a jogosulatlan hozzaferes. megvaltortatas. n) il‘anossagra hozas
vagy tortes. illetoleg serOles vagy a megsemmisiiles ellen.
8. Az erintett adatkezelessel osszertiggo egyeb jogai es jogorvoslati lehetosegek:
Az erintett kerelmezheti az adatkezelonel:
a) tajekortatasat szemelyes adatai kezeleserol.
h) szemelyes adatainak helyesbite.set, valamint
e) szemelyes adatainak - a kOtelezo adatkezeles kivetelevel az Info tv. 15.* - 2O.§. rendelkezesei alapjan.

d' vat!' zarolasat.

Az erintett a jogainak megsertese eseton. valamint az !nib tv. 21. §-han meghatarozott
esetekben birostighoz fordulhat. Az erintett valasztasa szerint - az erintett lake helye agy
tartozkodasi helye szerinti tiirvenyszek elott is megindithatja az eljarast. A bir6s4 az (*Oen
soron kivill jar el. A biro* eljarasara az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyadok.

