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1. Bevezető 

 

Az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletét, a General Data 
Protect Regulation-t(a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet). Somogyudvarhely 
Község Önkormányzata a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, a Rendelet 
szabályozása az Adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában is 
alkalmazandó. 

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a Hivatal általi 
adatkezelés megkezdése előtt Ön (mint a Hivatal Ügyfele, leendő ügyfele, illetve 
más Érintettként) tájékozódhasson arról, hogy a Hivatal az Ön személyes adatait 
miért és mire használja, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg, és azokat 
hogyan gyakorolhatja. 

A Hivatal a jelen Tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult. A 
hatályos, valamint a módosított Tájékoztató Somogyudvarhely község honlapján a 
www.gyekenyes.hu elérhetőek. 

 

Hatálya kiterjed: 

 a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített valamennyi 
osztályra, részlegre, szakfeladatra (költséghelyre), telephelyre, 
  

 minden személyre, aki személyes adatot kezel, függetlenül attól, hogy 
közalkalmazotti, közreműködői vagy vállalkozási formában látja el a feladatát 
hivatalunkkal. 
 

 minden, a Szabályzat által személyesnek, minősített adatra,  
 

 minden, a hivatallal kapcsolatba került vagy kerülő külső szolgáltatóra, amely  
személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül. 

 

Az adatkezelő adatai: 

Szervezet neve: Somogyudvarhely Község 
Önkormányzata 

Szervezet székhelye: 7515 Somogyudvarhely, Jókai u. 2. 
Szervezet adószáma: 15807470-1-14 
Szervezetvezető tisztségviselője Ledniczky Mónika jegyző 
Szervezet tevékenysége: Közhatalmi-, és közfeladat ellátása 

 



2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 

A tájékoztatás kéréshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk 
milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, 
mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, 
az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A helyesbítéshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát 
módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül 
intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A törléshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön 
kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által 
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

 

A zároláshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A 
zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 
tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül 
megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

  

A tiltakozáshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A 
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, 
és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. 

 

 

 

 

 



3. Fogalmak  
 

adatfeldolgozás: a Hivatal megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége; 
 

adatfeldolgozó: 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 és feltételekkel - a Hivatal megbízásából 
vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel; 
 

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; 
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; 
 

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi 
közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 
 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése; 
 

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

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé 
nem lehetséges; 
 

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt 
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy 
nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi; 



adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének 
korlátozása céljából történő megjelölése útján; 
 

álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes 
adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül 
megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely Érintettre vonatkozik, 
valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt 
azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni; 
 

anonimizálás: az adatok megfosztása személyes jellegüktől úgy, hogy kapcsolatuk az 
érintettel már nem állítható helyre az adatkezelő által sem; 
 

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely 
lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen 
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 
 

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá 
a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az Érintettel kapcsolatba hozható, 
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 
 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot a Hivatal, illetve az 
adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz; 
 

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 
személy; 
 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, a Hivatallal, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik a Hivatal vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket 
végeznek; 
 

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; 
 



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; 
 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 

személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ; 
 

titkosság: az adat azon jellemzője, hogy csak a természetes személyek egy előre 
meghatározott köre (jogosultak) számára hozzáférhető, mindenki más számára titok. 
A titkosság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a titkos információ arra 
jogosulatlanok számára is ismertté, hozzáférhetővé válik; 
 

ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát 
vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági 
nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 
Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon 
személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek 
minősülnek. 

 

4. Sütik (COOKIEK) 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és 
olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a 
bejelentkezés állapota. 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési 
adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a 
weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) 
küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről 
a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.  

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói. 
Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. 
Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a 
sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. 
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban 
bármikor törölje a böngészőkből. 



Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel 
személyes adatokat az adatkezelő. Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

 

5. Közösségi oldalak 

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon 
keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési 
lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók 
tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. 

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók 
által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb. 

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, 
bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése. 

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, 
blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. 

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a 
felhasználó nyilvános profilképe is. 

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó. 
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. 
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. 
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás 
szerint. 
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás 
szerint. 
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető 
szabályozás szerint. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető 
szabályozás szerint. 
Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen 
személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal 
üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért 
nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a 
felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e. 

 

A Hivatal főszabály szerint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó 
jogszabályi követelmények szerint az iratokat iktatja, és az iktatott iratok között az irat 
selejtezéséig, illetve- ennek hiányában – a levéltárban kezeli. 

 



6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse hivatalunkat, 
adatvédelmi tisztviselőnket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül 
helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt 
probléma megoldódjon. 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, 
értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  


