Önkormányzati működéssel összefüggő adatkezelések
1

Választási névjegyzék kezelése

1.1

Az Adatkezelés célja

A választási névjegyzék kezelése a törvény által meghatározott feladatok elvégzése kapcsán.

1.2

Érintettek

Minden aktív vagy passzív választójoggal rendelkező személy.

1.3

A személyes adatok forrása

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a Nemzeti Választási Iroda által vezetett
központi névjegyzék.

1.4

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
•
•
•
•
•
•
•

1.5

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési Név: azonosítás, kapcsolattartás
Állandó lakcím: azonosítás, az ügyintézéshez szükséges
Személyi azonosító száma: azonosítás
Születési hely: azonosítás
Nemzetiséghez való tartozás: azonosítás
Különleges adatok (mozgáskorlátozottság, gyengén látás): amennyiben a választójog
érvényesíthetősége ezt megkívánja

Az adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

1.6

Címzettek
•
•
•
•
•
•
•

1.7

Szavazatszámláló bizottságok
Helyi Választási Bizottság
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
Nemzeti Választási Iroda
NISZ Zrt.
jogorvoslat esetén az illetékes Bíróság
Jelölt, jelölő szervezet

Az adatkezelés időtartama

A Ve. 205. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a választást követő 90 nap. A jelölt és a jelölő
szervezet a Ve. 155. § értelmében legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni a névjegyzékből
teljesített adatszolgáltatás adatait.
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2

Választás lebonyolításával kapcsolatos adatok kezelése

A választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI. tv. alapján a Nemzeti Választási Iroda által vezetett központi
névjegyzék.

2.1

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési idő: azonosítás
Állandó lakcím: azonosítás, az ügyintézéshez szükséges
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
E-mail: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
Személyi azonosító (személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)
Különleges adatok (mozgáskorlátozottság, gyengén látás): amennyiben a választójog
érvényesíthetősége ezt megkívánja

Érintettek köre

Minden aktív vagy passzív választójoggal rendelkező személy.

2.3

Az adatkezelés jogalapja

A választási eljárásról szóló 2013 évi törvény

2.4 Az adatkezelés időtartama
A Ve. 205. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a választást követő 90 nap, kivéve az iktatásra
került dokumentumokat (pl. kapcsolódó panaszok, fellebbezés, határozat), amelyek nem selejtezhetők
a Levéltárba helyezésük időpontjáig. Ezt követően az adatok haladéktalanul törlésre, megsemmisítésre
kerülnek.

3

Kitüntetés megítélésével és átadásával kapcsolatos adatok kezelése.

3.1

Az Adatkezelés célja

Kitüntetés megítélésére vonatkozó döntési folyamat lebonyolítása, a kitüntetés átadása.

3.2

Érintettek köre

Javaslattevő személy vagy szervezet képviselője, kitüntetésre javasolt személy.

3.3

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési hely: azonosítás
Születési idő: azonosítás
Állandó lakcím: azonosítás, kapcsolattartás
Tartózkodási hely címe: azonosítás, kapcsolattartás
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•
•
•
•

Foglalkozás: azonosítás
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail: azonosítás, kapcsolattartás
Személyi azonosító (személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma): azonosítása

3.4 Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a Gyöngyös Városi Önkormányzat
kitüntetéseinek alapításáról és adományozási rendjéről szóló rendelete.

3.5

Az adatkezelés időtartama

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 (XII.28.) BM rendelet
alapján nem selejtezhető.

3.6 Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a Gyöngyös Városi Önkormányzat
költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati rendeletének a szerződés elemeire és
a megállapodások megkötésre vonatkozó rendelkezései alapján.

3.7

Az adatkezelés időtartama

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

4

Közalapítványok ügyviteli feladatainak az ellátásával kapcsolatos adatok
kezelése

4.1

Az adatkezelés célja

A Gyöngyös Városi Önkormányzat által alapított (Köz)alapítványok kapcsán az ügyviteli feladatok
ellátása, az alapító jogok gyakorlása, ideértve a döntések előkészítését és a végrehajtásban való
közreműködést.

4.2 Érintettek köre
Közalapítvány elnöke, tagjai, titkára, felügyelőbizottság elnöke és felügyelő bizottság tagjai.

4.3 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Anyja neve: azonosítás
Állandó lakcím: azonosítás, az ügyintézéshez szükséges
Tartózkodási hely: azonosítás, az ügyintézéshez szükséges
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
E-mail: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
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4.4 Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a Ptk., az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény,
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján.

4.5 Adatkezelés időtartama
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78 / 2012. (XII. 28.) BM rendelet
alapján nem selejtezhető az irat, 15 év után a levéltárba adással a személyes adatok kezelése megszűnik
az Adatkezelőnél.

4.6 Adattovábbítás
Adott esetben a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az érintett adatai továbbításra kerülhetnek
egyéb illetékes szervek és hatóságok részére.

5

Társadalmi párbeszédhez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő a döntések előkészítése folyamán szeretné megismerni a lakosok véleményét, ezért
szükség szerint levelet, elektronikus üzenetet küld azoknak, akik részt kívánnak venni a párbeszédben.

5.1

Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által kezdeményezett társadalmi párbeszéd keretében a város lakossága felé kérdések
címzése, az azokra adott válaszok feldolgozása, illetve a kapcsolódó adminisztráció.

5.2

Érintettek köre

Az Adatkezelő illetékességéhez tartozó lakosok, illetve a kitöltött kérdőívet elektronikus vagy papír
alapon beküldő személyek.

5.3

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja adatok
•
•
•

Név: kapcsolattartás, a kérdőív kiküldéséhez szükséges
Levelezési cím: azonosítás, kapcsolattartás, a kérdőív kiküldéséhez szükséges
E-mail: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges

5.4 Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

5.5

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve legfeljebb 5
évig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat. Postai úton a 3200 Gyöngyös,
Fő tér 13., elektronikusan pedig a hivatal@hivatal.gyongyos.hu címre küldött üzenetükben kérhetik
személyes adataik törlését.
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6

Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fórumával kapcsolatos
adatok kezelése

6.1

Az Adatkezelés célja

Az Érdekegyeztető fórum részt vevőivel való kapcsolattartás, a szervezési feladatok elvégzése, illetve
az eseménnyel kapcsolatos feljegyzések, adminisztrációs kötelezettségek elvégzése.

6.2 Érintettek köre
A szakszervezetek felhatalmazott képviselői, önkormányzati tisztségviselők, bizottsági elnökök, egyéb
résztvevők.

6.3 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja adatok
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Foglalkozás: azonosítás, az ügyintézéshez szükséges
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
E-mail: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges

6.4 Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 6. §(1) bekezdés b) pont alapján.

6.5 Az adatkezelés időtartama
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 (XII.28.) BM rendelet
alapján nem selejtezhető.

7

Javaslatok, bejelentések, fogadónappal kapcsolatos ügyek

7.1

Adatkezelés célja

Javaslatok, bejelentések, fogadónapokon keletkezett jegyzőkönyvek és emlékeztetők során kezelt
személyes adatok. A Hivatal az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat
selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

7.2

A kezelt adatok köre
•
•
•
•

Természetes személyazonosító adatok: azonosítás, kapcsolattartás
Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok: azonosítás, kapcsolattartás
A bejelentésében foglalt további személyes adatok: a bejelentés kapcsán adja meg az Érintett
Aláírás: hitelesítés
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7.3

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont). Vonatkozó
jogszabályok:
Ptk., az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklete (Az
egységes irattári terv).

7.4 Adatkezelés tervezett időtartama
Az adatkezelés kezdetétől számított 2 év.
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