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1. Röviden
Személyes adatot csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak jogszabályi előírás alapján, illetve az Ön kifejezett
hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri: dpo@budajeno.hu
A személyes adatainak törlését ezen a címen kérheti: dpo@budajeno.hu

2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek
Remeteszőlős Község Önkormányzata (székhelye: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10., adószám:
15736149-2-13, weboldala: remeteszolos.hu – továbbiakban: önkormányzat) mint adatkezelő jelen
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz kizárólag a GDPR
és az Infotv. előírásait betartva.

3. Kihez fordulhat
Az önkormányzat adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi
elérhetőségeken fordulhat:

Wancsakovszky Norbert
Telefon: +36 26 355 293
Emailcím: dpo@budajeno.hu

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

• személyesen felveszi a kapcsolatot az önkormányzat adatvédelmi tisztviselőjével (előre egyeztetett
időpontban) az alábbi címen: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.;

• emailt küld az önkormányzat adatvédelmi tisztviselője részére a dpo@budajeno.hu emailcímre;
• telefonon felveszi a kapcsolatot az önkormányzat adatvédelmi tisztviselőjével a +36 26 355 293

telefonszámon;

Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

4.1. Hozzáféréshez való jog
Tájékoztatást kérhet az önkormányzattól arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat kezeli-e a személyes
adatait.
Ha az önkormányzat kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

(i) az adatkezelés céljai;
(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;
(iii) a kezelt személyes adatok;
(iv) címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
(v) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának

szempontjai;
(vi) az Ön személyes adatainak törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön

személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
(vii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
az önkormányzat által kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon,
hogy további személyek adatai nem szerepelnek a kiadott másolaton.
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4.2. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult az önkormányzattól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-,
illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

4.3. Törléshez való jog
az önkormányzat az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.
az önkormányzat a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés:

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
(ii) a személyes adatok kezelését előíró, az önkormányzatra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése,

illetve közérdekből vagy az önkormányzatra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából,

(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból

(amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést),

(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Egyéb esetekben az önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

(i) az önkormányzatnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte
vagy kezelte,

(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre,

(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték,
(iv) az önkormányzat, illetve adatfeldolgozója jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes

adatokat törölni.

4.4. Korlátozásához való jog
Ön kérheti az önkormányzatot, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az
önkormányzat, illetve adatfeldolgozója a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más személy jogainak védelme
érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
(iii) az önkormányzatnak, illetve adatfeldolgozójának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs

szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes
adatok korlátozását igényli,

(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
az önkormányzat az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

4.5. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében,
illetve jogos érdekből történő kezelése ellen, ideértve az említett két okból végzett profilalkotást is.
Ebben az esetben az önkormányzat a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon
az adatkezelés ellen, ideértve az ehhez kapcsolódó profilalkotást is. Ezt követően a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
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4.6. Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az önkormányzat rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa, ha:

• az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.

A jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az közvetlen
továbbítását.
Az adathordozhatósági jog nem alkalmazandó akkor, ha

• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében
történik;

• hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

4.7. Visszavonáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon visszavonja, ahogy azt előzőleg
megadta az önkormányzat számára. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.

5. Jogsértés esetén tehető lépések
Amennyiben jogsértést észlelt az önkormányzat vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során,
akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő emailcímen vagy telefonszámon:

Wancsakovszky Norbert
Telefon: +36 26 355 293
Emailcím: dpo@budajeno.hu

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi
elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

A tájékoztató jelen verziójának kiadási dátuma:
2020. október 4.
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6. Melléklet – Adatkezelések
Önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal és adók módjára behajtandó
köztartozásokkal kapcsolatos eljárások
Személyes adatok kategóriái: adózó / adatbejelentő / díjfizető / bérbeadó / kifizető neve, családi és

utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve, lakóhely / székhely címe, tartózkodási
/ levelezési hely címe, telefonszám, e-mail cím, állampolgársága, adóazonosító, adószám, útlevél
száma, statisztikai számjel, pénzintézet neve / számlaszám, fénykép, (eltartottak / egy háztartásban
élők / súlyos mozgáskorlátozottak / kézbesítési meghatalmazott / képviselő / tulajdonos /
tulajdonostárs / tag / székhelyszolgáltató / könyvvizsgáló személyes adatai)

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 37/2015. (XII. 28.) NGM. Rend., 35/2008. (XII.31) PM rend., 2017. évi

CL. tv., 2013. évi V. tv.
Törlésre előírányzott idő: 6 év

Ebösszeírás
Személyes adatok kategóriái: az eb tulajdonosának neve, címe, az ebtartó neve, lakcíme,

telefonszáma, elektronikus levélcíme, az eb tartási helye
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1998. évi XXVIII. tv. (Ávtv.)
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Hatósági eljárás esetén
Személyes adatok kategóriái: az állattartó neve és lakcíme, az eb tartási helye, bejelentő adatai (név,

lakcím, e-mail cím, telefonszám)
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 41/2010. (II. 26.) Korm. rend., 2016. évi CL. tv. (Ákr.)
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Birtokvédelem
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 17/2015. (II. 16.) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Közösségi együttélés szabályainak megsértése
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, anyja neve, születési hely, születési idő
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 11/2013. (III.14.) önk. rend., 2017. évi CLXXIX. tv. (Szankciótv.)
Törlésre előírányzott idő: 5 év
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Méhészet
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 70/2003. (VI. 27.) FVM rend.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Kereskedelmi tevékenység
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, anyja neve, születési hely, születési idő, emailcím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend., 239/2009. (X. 20.) Korm. rend., 55/2009.

(III. 13.) Korm. rend., 57/2013. (II. 27.) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, növényvédelem, fakivágás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, anyja neve, születési év, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 284/2007. (X. 29.) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Vízügy
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, anyja neve, születési év, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 41/2017. (XII. 29.) BM rend.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Címkezelés
Személyes adatok kategóriái: tulajdonos neve, címe, anyja neve, születési éve
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 345/2014. (XII.23.) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Szakhatósági eljárás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, anyja neve, születési év, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: Ákr. 81. §
Törlésre előírányzott idő: 15 év
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Általános építéshatósági feladatok
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, anyja neve, születési év, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1997. évi LXXVIII. tv., 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend., 2016. évi CL. tv.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, adóazonosító, családi gazdálkodó-földmőves regisztrációs
igazolás, kamarai tagsági igazolás

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 474/2013. (XII.12) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: az irat jellegétől függő időtartam (tv.előírás szerint)

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, adóazonosító, családi gazdálkodó-földmőves regisztrációs
igazolás, kamarai tagsági igazolás

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 474/2013. (XII.12) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: az irat jellegétől függő időtartam (tv.előírás szerint)

Hatósági bizonyítvány kiadás földárverezési eljárásban árverezőként történő részvétel
céljából
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám,
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 262//2010. (XI.17.) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: az irat jellegétől függő időtartam (tv.előírás szerint)

Hatósági bizonyítvány kiadása jogszerű földhasználat igazolására
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám,
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2007. évi XVII. tv.
Törlésre előírányzott idő: az irat jellegétől függő időtartam (tv.előírás szerint)
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Köznevelési szakterület
Személyes adatok kategóriái: az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek adatai (név,

születési hely, idő, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, óvodája, óvodai felmentések
vonatkozásában: a tv.es képviselő adatai (név, szül.hely, idő, lakcím, tart.hely, anyja neve,
telefonszám)tanköteles korú gyermekek száma, a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek
adatszolgáltatása (név, születési hely, idő, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, tv.es képviselő,
jogosultság kezedete, vége, intézmény neve, címe

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2011. évi CXC. tv., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend., 2016. évi CL. tv.,

1997. évi XXXI. tv.
Törlésre előírányzott idő: 15 év (gyermekszakértői vélemény esetében 5 év)

Szünidei gyermekétkeztetés
Személyes adatok kategóriái: hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatai( név,

születési hely, idő, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, tv.es képviselője)
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1997. évi XXXI. tv., 328/2011. (XII.29.) korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: 15 év

Pályázat, ösztöndíj, támogatás
Személyes adatok kategóriái: név, születési hely, idő, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, kiskorú

pályázó esetén a tv.es képviselője, isk. jogviszonya, szakképzésben való részvétele, tanulmányi
eredménye, bankszámlaszáma

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: 10 év

Közművelődés
Személyes adatok kategóriái: név, titulus, elérhetőség
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Idősek karácsonya
Személyes adatok kategóriái: adatbázisból kigyűjtött, idős, magányos, szociálisan rászorult idős

személyek neve, születési helye, ideje, lakcíme
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: 2 év
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Gyermekek karácsonya
Személyes adatok kategóriái: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és

családjaik adatai(név, szül.hely, idő, lakcím, tart.hely, törv. képviselő)
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: 2 év

Szociális alapszolgáltatások, idősek otthona
Személyes adatok kategóriái: kérelmező neve, születési helye, idő, lakcím, tart. hely, anyja neve,

jövedelmi adatok
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1993. évi III. tv., 2016. évi CL.tv.
Törlésre előírányzott idő: 10 év

Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2013. évi V. tv.
Törlésre előírányzott idő: 1 év

Rendkívüli települési támogatás
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és

utóneve,állampolgárság, lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, családi állapot, TAJ-
szám (eltartott gyermekek száma, és azok személyes adatai)

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1993. évi III. tv.
Törlésre előírányzott idő: 2 év

Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és

utóneve,állampolgárság, lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, családi állapot, TAJ-
szám (eltartott gyermekek száma, és azok személyes adatai)

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1994. évi III. tv.
Törlésre előírányzott idő: 2 év
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Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és

utóneve,állampolgárság, lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, családi állapot, TAJ-
szám (eltartott gyermekek száma, és azok személyes adatai)

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1995. évi III. tv.
Törlésre előírányzott idő: 2 év

Újszülöttek életkezdési támogatása
Személyes adatok kategóriái: név, anyja neve, születési idő, születési hely, lakóhely, TAJ-szám,

állampolgárság, telefonszám, gyermekre vonatkozó adatok, kérelmező háztartásában élők személyi
adatai

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Védőoltás (Valirix és Rotarix)
Személyes adatok kategóriái: szülő neve, lakcíme, felefonszáma, e-mail címe, gyermek neve, születési

ideje, születési helye, szülők neve, anya leánykori neve, lakcíme, TAJ-száma
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: 10 év

Betegápoláshoz nyújtott települési támogatás
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és

utóneve,állampolgárság, lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, családi állapot, TAJ-
szám (eltartott gyermekek száma, és azok személyes adatai)

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1993. évi III. tv.
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet
Személyes adatok kategóriái: kérelmező neve, családtagok lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve,

TAJ-száma
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1997. évi XXXI. tv.
Törlésre előírányzott idő: 5 év
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Köztemetés
Személyes adatok kategóriái: kérelmező neve, elhunyt lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve,

TAJ-száma
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1993. évi III. tv.
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Iratkezelés
Személyes adatok kategóriái: az irat jellegétől függően bármilyen személyes adat
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1995. évi LXVI. tv.
Törlésre előírányzott idő: az irat jellegétől függő időtartam (tv.előírás szerint)

Hagyatéki ügyek
Személyes adatok kategóriái: öröklésben érdekeltek személyes adatai (családi és utónév, születési

hely, idő, anyja születési, családi és utóneve, lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám,
személyi azonosító szám adóazonosító)

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2010. évi XXXVIII. tv.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Gyámügyi leltárügyek
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám)
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2010. évi XXXVIII. tv.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Munkavállalók személyi iratainak kezelése
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, családi állapot, adóazonosító, TAJ-szám, fizetési
számlaszám, fénykép, önéletrajz, (eltartott gyermekek száma, és azok személyes adatai)

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 45/2012. (III. 20.) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: 50 év
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Köztisztviselők személyi iratainak kezelése
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, családi állapot, adóazonosító, TAJ-szám, fizetési
számlaszám, fénykép, önéletrajz, (eltartott gyermekek száma, és azok személyes adatai)

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2011. évi CXCIX. tv., 45/2012. (III. 20.) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: 50 év

Közalkalmazottak személyi iratainak kezelése
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, családi állapot, adóazonosító, TAJ-szám, fizetési
számlaszám, fénykép, önéletrajz, (eltartott gyermekek száma, és azok személyes adatai)

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1992. évi XXXIII. tv.
Törlésre előírányzott idő: 50 év

Megbízási szerződéskötés esetén kezelt személyes adatok
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, családi állapot, adóazonosító, TAJ-szám, fizetési
számlaszám, fénykép, önéletrajz, (eltartott gyermekek száma, és azok személyes adatai)

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Továbbképzésben résztvevő köztisztviselők adatai
Személyes adatok kategóriái: név, anyja neve, születési idő, születési hely
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 273/2012. (IX. 28.) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: 10 év

Házasságkötéssel kapcsolatos szolgáltatás
Személyes adatok kategóriái: név, születési idő, hely, lakcím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2010. évi I. tv., 429/2017. (XII. 20.) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: 2 év
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Szépkorúak köszöntése
Személyes adatok kategóriái: születési név, lánykori név, férjezett név, születési idő, születési hely,

lakcím, köszöntés helye
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 255/2008. (X. 21.) Korm. rend.
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Önkormányzati tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek) valamint jegyző, aljegyző,
irodavezetők
Személyes adatok kategóriái: név, hivatali e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)
Törlésre előírányzott idő: tisztség betöltésének ideje

Önkormányzati képviselők, külső bizottsági tagok
Személyes adatok kategóriái: név, születési hely, idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, pártállás,

vagyonnyilatkozatuk adatai
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)
Törlésre előírányzott idő: tisztség betöltésének ideje

Kitüntetések adományozása
Személyes adatok kategóriái: javaslattevő neve, címe, telefonszáma, kitüntetésre javasolt neve,

születi ideje, születési helye, telefonszáma, lakcíme, munkahelye, beosztása, tudományos fokozata,
számlaszáma

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Országgyűlési képviselőválasztás
Személyes adatok kategóriái: OEVB, SZSZB tagok neve, valamint a határozatokban,

jegyzőkönyvekben megjelenő személyes adatok
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2013. évi XXXVI. tv.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés
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Társasházak törvényességi felügyelete
Személyes adatok kategóriái: Közös képviselő neve, lakcíme
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2003. évi CXXXIII. tv., 155/2015. (VI. 25.) Korm. rend
Törlésre előírányzott idő: 1 év

Címerhasználat engedélyezése
Személyes adatok kategóriái: kérelmező neve, lakcíme
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Közalapítványokkal kapcsolatos ügyintézés (alapító okirat módosítás)
Személyes adatok kategóriái: kuratóriumi tagok neve, lakcíme, felügyelőbizottsági tagok neve,

lakcíme
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2011. évi CLXXXI. tv.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Közmeghallgatás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és

utóneve, lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, érdekeltségi ingatlan címe, OTP-LTP
számlaszám, kedvezményezett családi és utóneve, születési neve, lakcíme

Adatkezelés célja: kérelem teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 15 év
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Magánszemély általi ingyenes felajánlás (ingó, ingatlan)
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, adóazonosító, személyazonosító jel
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Magánszemélynek nyújtott önkormányzati támogatás
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, adóazonosító
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Megbízási szerződés kötése
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, családi állapot, adóazonosító, TAJ-szám, fizetési
számlaszám

Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)
Törlésre előírányzott idő: 15 év

Biztosítási kárügyintézés
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Jelzálogjog törlés
Személyes adatok kategóriái: családi és utóneve, szül. név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcím,

tartózkodási cím, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés
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Újabb jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulás (korábban kapott otthonteremtési
támogatást)
Személyes adatok kategóriái: családi és utóneve, szül. név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcím,

tartózkodási cím, hitelszerződés, telefonszám
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Végrehajtási eljárás
Személyes adatok kategóriái: családi és utóneve, szül. név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcím,

tartózkodási cím, személyi szám, szem.ig.szám
Adatkezelés célja: kérelem teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1994. évi LIII. tv.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Értékesítéssel kapcsolatos ügyintézés
Személyes adatok kategóriái: családi és utóneve, szül. név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcím,

tartózkodási cím, adószám, személyazonosító jel, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Bérleti szerződések (területrészek magánszemély általi bérlete)
Személyes adatok kategóriái: családi és utóneve, szül. név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcím,

tartózkodási cím, személyazonosító jel, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Használati szerződések
Személyes adatok kategóriái: családi és utóneve, szül. név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcím,

tartózkodási cím, személyazonosító jel, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés
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Kisajátítási eljárás
Személyes adatok kategóriái: családi és utóneve, szül. név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcím,

tartózkodási cím, személyazonosító jel, adószám, telefonszám
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2007. évi CXXII. tv.
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Egyéb kérelmek
Személyes adatok kategóriái: családi és utóneve, szül. név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcím,

tartózkodási cím, telefonszám
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Kivitelezési szerződések, vállalkozási szerződések, megrendelések készítése
Személyes adatok kategóriái: név, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 10 év (ha pályázathoz kapcsolódik, annak a véghatárideje)

Önerős járdaépítések
Személyes adatok kategóriái: név, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Településrendezési kötelezések, szerződések, építészeti műszaki tervtanács iratai, főépítészi
szakmai állásfoglalások vélemények
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés
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Településképi véleményezési és bejelentési eljárások
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: 15 év

Támogatási megállapodás szerződések készítése
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Választókerületi bejárás, lakossági fórum
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím
Adatkezelés célja: jegyzőkönyv készítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Intézmények működtetésével kapcsolatos ügyek
Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok (név, születési dátum, anyja neve,

személyi igazolvány szám), lakcím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Kivitelezési szerződések, vállalkozási szerződések, megrendelések készítése
Személyes adatok kategóriái: név, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év, de min. 10 év

Önerős járdaépítések
Személyes adatok kategóriái: név, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év
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Településrendezési kötelezések, szerződések, építészeti műszaki tervtanács iratai, főépítészi
szakmai állásfoglalások vélemények
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Településképi véleményezési és bejelentési eljárások
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: 15 év

Lakossági bejelentések
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 2 év

Panaszkezelő rendszer használata során kezelt személyes adatok, növényzettel, közterületi
zöldfelületekkel kapcsolatos képviselői és lakossági bejelentések, közutak tisztántartása,
síkosság elleni védekezés
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, email cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 2 év
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Közfoglalkoztatottak, diákmunkások és közérdekű munkások személyi iratainak kezelése
Személyes adatok kategóriái: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési, családi és utóneve,

lakóhely címe, tartózkodási hely címe, telefonszám, családi állapot, adóazonosító, TAJ-szám, fizetési
számlaszám, fénykép, önéletrajz, (élettárs, férj adatai, eltartott gyermekek száma, és azok személyes
adatai)

Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 2012. évi I. tv., 2011. évi CVI. tv., 1991. évi IV. tv., 375/2010. (XII. 31.)

Korm. rend., 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rend., 1996. évi LXXV.tv., 2003. évi CXXV. tv., 2007.
évi CLXXXI. tv., 2004. évi CXXIII. tv., 2011. évi CLXXXIX. tv., 2011. évi CLXXIX. tv., 2011.
évi CCVI. tv., 2011. évi CLXXV.tv., 2013. évi V. tv.,2016. évi CL. tv. (Ákr.), 2010. évi LXXV.
tv., 66/2015. (III. 30.) Korm. rend., 320/2014. (XII. 13.) Korm. rend., 284/1997. (XII. 23.)
Korm.rend., 89/1995. (VII. 14.) Korm. rend., 67/2015. (III. 30.) Korm. rend., 30/2000. (IX.
15.) GM rend., 33/1998. (VI. 24.) NM rend.et, 27/1995. (VII. 25.) NM rend., 2000 évi C. tv.,
2011. évi CXCV. tv., 2015. évi CXLIII. tv., 6/1996. (VII.16.) MüM rend.,1407/2013./EU rend.,
1408/2013/EU rend.,368/2011. (XII:31.) kormányrend., 2003. évi V. tv., 2009. évi CXXII. tv.,
37/2011. (III.22) kormányrend., 2013. évi CCXL. tv., Bvtv.

Törlésre előírányzott idő: 50 év

Közterület ingyenes használatba adására vonatkozó haszonkölcsön szerződés készítése
magánszemélyek részére
Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok (név, születési dátum, anyja neve,

személyi igazolvány szám), lakcím
Adatkezelés célja: jegyzőkönyv készítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Támogatási megállapodás szerződések készítése
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Közterület hasznosítási szerződés elkészítése magánszemélyek, vállalkozók, cégek, részére
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, adóazonosító jel, telefonszám
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év
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Helyszíni bírság kiszabása
Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, lakcím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1999. évi LXIII. tv.
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Távolléti helyszíni bírság
Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, lakcím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1999. évi LXIII. tv.
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Igazoltatás
Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, lakcím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1999. évi LXIII. tv.
Törlésre előírányzott idő: 5 nap

Feljelentés
Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, lakcím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1999. évi LXIII. tv.
Törlésre előírányzott idő: az eljárás megindításáig

Közterületen rögzített felvételek készítése
Személyes adatok kategóriái: élő / rögzített felvétel
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1999. évi LXIII. tv.
Törlésre előírányzott idő: 1 hét

Közterület gondozására történő felszólítás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év
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Üzemképtelen jármű elszálítására történő felszólítás
Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, lakcím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Közsségi együttélés alapvető szabályainak megsértése
Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, lakcím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Közterületi engedélyek ellenőrzése
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 1999. évi LXIII. tv.
Törlésre előírányzott idő: ellenőrzés időtartama

Választókerületi bejárás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím
Adatkezelés célja: jegyzőkönyv készítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Intézmények működtetésével kapcsolatos ügyek
Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok (név, születési dátum, anyja neve,

személyi igazolvány szám), lakcím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Földfelajánlások fogadása,közgazdasági irodának továbbítás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év
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Utcabútor, utcanévtábla, házszámtábla kihelyezés karbantartás, közterület-kezelői
hozzájárulás kiadása, tulajdonosi hozzájárulás kiadása, belterületi közútkezelői
hozzájárulások
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok,játszóterek), közutak minőségi, baleseti,
forgalmi adatainak, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Közterület tisztántartása felügyelete hulladék elhelyezése, gyüjtése szállítása stb, parlagfű
elleni védekezés
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Egyéb közútkezelői hozzájárulás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 1 év

Közvilágítási berendezés működtetése, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, kerékpárutak,
közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 10 év
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Behajtási engedélyek, parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély, tüzijáték
engedélyezése
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 2 év

Választókerületi bejárás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím
Adatkezelés célja: jegyzőkönyv készítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Intézmények működtetésével kapcsolatos ügyek
Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok (név, születési dátum, anyja neve,

személyi igazolvány szám), lakcím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: 40/2012. (IX. 13.) és 13/2012. (III. 19.) önk. rend.
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Földfelajánlások fogadása,közgazdasági irodának továbbítás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: ügy lezártát követő 1 év

Utcabútor, utcanévtábla, házszámtábla kihelyezés karbantartás, közterület-kezelői
hozzájárulás kiadása, tulajdonosi hozzájárulás kiadása, belterületi közútkezelői
hozzájárulások
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e), helyi rendelet
Törlésre előírányzott idő: 5 év
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Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok,játszóterek), közutak minőségi, baleseti,
forgalmi adatainak, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: nincs selejtezés

Közterület tisztántartása felügyelete hulladék elhelyezése, gyüjtése szállítása stb, parlagfű
elleni védekezés
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 5 év

Egyéb közútkezelői hozzájárulás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 1 év

Közvilágítási berendezés működtetése, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, kerékpárutak,
közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartás
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 10 év

Behajtási engedélyek, parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély, tüzijáték
engedélyezése
Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: jogszabályi kötelezetség teljesítése
Érintettek: ügyfelek
Címzettek: az önkormányzat jogosult munkavállalói és adatfeldolgozói
Adatkezelés jogalapja: közhatalmi feladat ellátása – GDPR 6. cikk (1) e)
Kapcsolódó jogszabály: GDPR 6. cikk (1) e)
Törlésre előírányzott idő: 2 év
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