Államigazgatási, közigazgatási és önkormányzati hatósági
feladatok
1

A társasházi ügyek intézésével kapcsolatos adatkezelés

1.1

Az adatkezelés célja

A Társasházakkal kapcsolatos ügyek intézése, a beérkező panaszok kivizsgálása, kérelmek elbírálása,
társtulajdonosi döntések előkészítése, a társasházi törvényességi felügyelet biztosítása, az alapító
okirat vagy SZMSZ módosítása, társasházak felújításának folyamatában való részvétel.

1.2

Érintettek köre

Kérelmező, panaszos, közös képviselő, társtulajdonosok, adott esetben meghatalmazott.

1.3

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

1.4

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési hely: azonosítás
Születési idő: azonosítás
Édesanya neve: azonosítás
Állandó lakcím: azonosítás,
Személyigazolvány száma
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail: azonosítás, kapcsolattartás
Adóazonosító jel: azonosítás

Adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII törvény alapján, illetve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján.

1.5

Az adatkezelés időtartama

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78 / 2012. (XII. 28.) BM rendelet
alapján 10 év.

1.6

Adattovábbítás

Az alábbi szervezetek számára továbbítja az Adatkezelő az Érintettek adatait:

•
•
•

Önkormányzati albetéteket kezelő szervezet
Közös képviselők
Földhivatali osztály
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2

Bejelentés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (V.27.)
önkormányzati rendeletben foglaltak megsértéséről

2.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli a közösségi együttélés szabályainak
megsértésével összefüggő bejelentéseket, célja ezek nyilvántartása, az eljárás alanyainak azonosítása,
illetve az ügyintézés és a kapcsolódó kapcsolattartás.

2.2

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Bejelentő személyes adatai:
o Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
o Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
o E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges
o Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás, a bejelentéshez szükséges

•
•

Bejelentő aláírása: hitelesítés

2.3

Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

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).

2.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatok tárolásának időtartama a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam. Az Adatkezelő
az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

3

Bejelentés az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen
végzett ingatlanközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéhez

3.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli a társasház-kezelői és ingatlanközvetítői
tevékenység nyilvántartásba vételéhez összefüggő bejelentéseket, célja ezek nyilvántartása, az eljárás
alanyainak azonosítása, illetve az ügyintézés és a kapcsolódó kapcsolattartás.

3.2

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

Szolgáltatóhoz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmező aláírása: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
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3.3

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).

3.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatok tárolásának időtartama a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam. Az Adatkezelő
az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

4

Kérelem életjáradéki szerződés megkötésére

4.1

Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy az Érintett életjáradéki szerződés
megkötésének kezdeményezésére vonatkozó kérelmet el tudja bírálni.

4.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•

Kérelmezőkhöz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmezők aláírása: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

4.3 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).

4.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

5

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem

5.1

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet el tudja bírálni.

5.2

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

Kérelmezőhöz kapcsolódó személyes adatok
Aláírás: hitelesítés
Csatolt bizonyítékok: a kérelem elbírálásához szükséges
Tanúk megnevezése: a kérelem elbírálásához
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
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5.3

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).

5.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

6

Hagyatéki eljárásban való részvétellel és vagyonleltár felvételével
kapcsolatos adatok kezelése

6.1

Adatkezelés célja

A hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba
tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a
beszerzése és rögzítése (leltár felvétele) és továbbítása az illetékes közjegyző felé.

6.2 Érintettek köre
A hagyatéki eljárásban részt vevő ügyfelek, adott esetben az ügyfél meghatalmazottja
gyám, illetve ügygondnok.

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

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési hely: azonosítás
Születési idő: azonosítás
Anyja neve: azonosítás
Állandó lakcím: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
Tartózkodási hely címe: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
E-mail: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
Személyi azonosító (személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)
Helyrajzi szám: azonosítás
Állampolgárság: azonosítás az ügyintézéshez szükséges
Családi állapot: az ügyintézéshez szükséges
belföldi tartózkodási jogcím típusa: az ügyintézéshez szükséges
Foglalkozás: azonosítás, az ügyintézéshez szükséges
Rokonsági fok: az ügyintézéshez szükséges

6.4 Adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
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és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, a hagyatéki eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet 102. §, 134/A. §, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. év XXXVIII. törvény 17. §, a hagyatéki
eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 4/A.§ 1. számú melléklete alapján.

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

6.6 Adattovábbítás címzettjei
•
•
•
•
•

7

közjegyző
bíróság
más hatóság (önkormányzat)
leltárfelvételhez szükséges adatot kezelő egyéb szerv
járási hivatal

Végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek

7.1

Adatkezelés célja

Meg nem fizetett tartozások behajtása és végrehajtás kezdeményezése. Adatkezelő 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.3

Név: azonosítás, kapcsolattartás, a végrehajtáshoz szükséges
Személyi azonosító: azonosítás, a végrehajtáshoz szükséges
Adóazonosító jel: azonosítás, a végrehajtáshoz szükséges
Társadalombiztosítási azonosító jel: azonosítás, a végrehajtáshoz szükséges
Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány száma: azonosítás
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: azonosítás
Születési dátum: azonosítás
Születési hely: azonosítás
Anyja neve: azonosítás
Cím: azonosítás, a végrehajtáshoz szükséges
Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás, a végrehajtáshoz szükséges
Aláírás: hitelesítés, a végrehajtáshoz szükséges

Az adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
A vonatkozó jogszabályok: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló
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1994. évi LIII. 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 általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
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 30 évig őrzi meg és kezeli a Gyöngyösi Közös Önkormányzati
Hivatal a végrehajtás kapcsán szükséges adatokat.

8

Önkormányzati lakás igénylése iránti kérelem

8.1

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a bérlakás igénybevételére irányuló
igénylést el tudja bírálni, a kérelmet nyilvántartásba tudja venni.

8.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás

•
•
•
•
•
•

Orvosi igazoláshoz és szakvéleményhez kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges

Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Anyja neve: azonosítás
Születési hely, idő: azonosítás
Lakóhely: azonosítás, kapcsolattartás
Tartózkodási hely: azonosítás, kapcsolattartás
Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás
Lakcím igazolvány száma: azonosítás
Állampolgárság: azonosítás
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: a kérelemhez szükséges
Kérelmező háztartásában elő személyek adatai: a kérelemhez szükséges
Jövedelmi adatokhoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Kérelmező aláírása a kérelemhez szükséges
Ingatlan-, ingóvagyon nyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazoláshoz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás,
kérelemhez szükséges
Háziorvos aláírása: a kérelemhez szükséges
Intézményvezető aláírása: a kérelemhez szükséges
Nyilatkozatokhoz kapcsolódó személyes adatok: a kérelemhez szükséges
Aláírás: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
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8.3 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), a vonatkozó
önkormányzati rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján.
A lakásigénylés jogosultságát alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes adatokat az érintett
önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) kezeli.

8.4 Az adatkezelés időtartama
A kérelem kapcsán megadott személyes adatokat az Adatkezelő a kérelem elbírálásáig kezeli, majd az
elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó azokat.
A lakásigénylés jogosultságát alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes adatokat az érintett
önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, vagy legkésőbb az igénylés elbírálásáig, illetőleg a
lakásbérleti szerződés megszűnéséig kezeli az Adatkezelő.

9

Önkormányzati lakás bérbevétele iránti pályázat

9.1

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést elkészítse, ezáltal lehetővé tegye az elbírálást.

9.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Anyja neve: azonosítás
Születési hely, idő: azonosítás
Lakóhely: azonosítás, kapcsolattartás
Tartózkodási hely: azonosítás, kapcsolattartás
Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás
Lakcím igazolvány száma: azonosítás
Állampolgárság: azonosítás
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: az elbíráláshoz szükséges
Kérelmező háztartásában elő személyek adatai: az elbíráláshoz szükséges
Jövedelmi adatokhoz kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz szükséges
Kérelmező aláírása a pályázathoz szükséges
Ingatlan-, ingóvagyon nyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz szükséges
Iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazoláshoz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás, a
kérelemhez szükséges
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•

Orvosi igazoláshoz és szakvéleményhez kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz
szükséges

•
•
•
•
•

Háziorvos aláírása: az elbíráláshoz szükséges
Intézményvezető aláírása: kérelemhez szükséges
Nyilatkozatokhoz kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz szükséges
Aláírás: azonosítás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

9.3 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), a vonatkozó
önkormányzati rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján.

9.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

10 Önkormányzati ingatlan mezőgazdasági
haszonbérbevétele iránti kérelem

célra

történő

bérbe,

10.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a terület igénybevételére irányuló kérelmet
a Polgármester el tudja bírálni, és szerződést lehessen kötni.

10.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Anyja neve: azonosítás
Születési hely, idő: azonosítás
Lakóhely: azonosítás, kapcsolattartás
o Személyi azonosító jel: azonosítás, szerződéshez
o Adóazonosító jel: kérelemhez
o Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás
o Lakcím igazolvány száma: azonosítás
o Állampolgárság: azonosítás
o Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
o E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
o Kérelmező aláírása a kérelemhez szükséges
o Nyilatkozatokhoz kapcsolódó személyes adatok: kérelemhez
o Aláírás: azonosítás
o Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nem természetes személy neve: azonosítás
Címe azonosítás, kapcsolattartás
Telefonszáma: kapcsolattartás
E-mail cím: kapcsolattartás
Székhelye: azonosítás, kapcsolattartás
Cégjegyzékszáma: azonosítás
Adószáma: azonosítás, szerződéskötéshez
Statisztikai száma: azonosítás
aláírásra jogosult aláírása: azonosítás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott működési engedéllyel érintett
tevékenységi adat

10.3 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).

10.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

11 Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek önkormányzati
érdekből történő bérbeadására irányuló kérelem
11.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a helyiség bérbe vételére irányuló kérelmet
a Polgármester el tudja bírálni.

11.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Anyja neve: azonosítás
Születési hely, idő: azonosítás
Lakóhely: azonosítás, kapcsolattartás
Adóazonosító jel: kérelemhez
o Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás
o Lakcím igazolvány száma: azonosítás
o Állampolgárság: azonosítás
o Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
o E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
o Kérelmező aláírása a kérelemhez szükséges
o Nyilatkozatokhoz kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz szükséges
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o
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aláírás: azonosítás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Nem természetes személy neve: azonosítás
Címe azonosítás, kapcsolattartás
Telefonszáma: kapcsolattartás
E-mail cím: kapcsolattartás
Székhelye: azonosítás, kapcsolattartás
Cégjegyzékszáma: azonosítás
Adószáma: azonosítás, szerződéskötéshez
Statisztikai száma: azonosítás
aláírásra jogosult aláírása: azonosítás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott működési engedéllyel érintett
tevékenységi adat

11.3 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), a vonatkozó
önkormányzati rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján.

11.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

12 Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérleti díj
csökkentési kérelem
12.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a bérleti díj csökkentésére irányuló kérelmet
a hatáskörrel rendelkező Polgármester/ bizottság/ képviselő-testület elé tudja terjeszteni elbírálásra.

12.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•

Név (természetes személy, egyéni vállalkozó): azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Anyja neve: azonosítás
Születési hely, idő: azonosítás
Lakóhely: azonosítás, kapcsolattartás
Adóazonosító jel: kérelemhez
o Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás
o Lakcím igazolvány száma: azonosítás
o Állampolgárság: azonosítás

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – Gyöngyös Városi Önkormányzat

24/10

o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jövedelemigazolás: kérelem elbírálásához
Orvosi igazoláshoz és szakvéleményhez kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz
szükséges
Háziorvos aláírása: az elbíráláshoz szükséges
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmező aláírása a kérelemhez szükséges
Nyilatkozatokhoz kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz szükséges
Aláírás: azonosítás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

Nem természetes személy neve: azonosítás
Címe azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmező cég gazdálkodási adatai: elbíráláshoz szükséges
Telefonszáma: kapcsolattartás
E-mail cím: kapcsolattartás
Székhelye: azonosítás, kapcsolattartás
Cégjegyzékszáma: azonosítás
Adószáma: azonosítás, szerződéskötéshez
Statisztikai száma: azonosítás
aláírásra jogosult aláírása: azonosítás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott működési engedéllyel érintett
tevékenységi adat

12.3 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), a vonatkozó
önkormányzati rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján.

12.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

13 Lakáscélú helyi támogatás igénylése iránti kérelem
13.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet elbírálásra a Képviselő-testület
elé terjeszthesse.

13.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anyja neve: azonosítás

•
•
•
•

Intézményvezető aláírása: kérelemhez szükséges

Születési hely, idő: azonosítás
Lakóhely: azonosítás, kapcsolattartás
Tartózkodási hely: azonosítás, kapcsolattartás
Személyi azonosító jel: azonosítás, szerződéskötés
Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás
Lakcím igazolvány száma: azonosítás
Állampolgárság: azonosítás
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: az elbíráláshoz szükséges
Kérelmező háztartásában elő személyek adatai: az elbíráláshoz szükséges
Jövedelmi adatokhoz kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz szükséges
Kérelmező aláírása a kérelemhez szükséges
Ingatlan-, ingó vagyon-nyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz szükséges
Iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazoláshoz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás,
kérelemhez
Nyilatkozatokhoz kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz szükséges
Aláírás: azonosítás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

13.3 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).

13.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, utána pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartamig. Az
Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

14 Lakbér támogatás igénylése iránti kérelem
14.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet elbírálásra a Polgármester elé
terjeszthesse.

14.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Születési név: azonosítás, kapcsolattartás
Anyja neve: azonosítás
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Születési hely, idő: azonosítás

•
•
•
•
•

Intézményvezető aláírása: a kérelemhez szükséges

Lakóhely: azonosítás, kapcsolattartás
Tartózkodási hely: azonosítás, kapcsolattartás
Személyi igazolvány / útlevél száma: azonosítás
Lakcím igazolvány száma: azonosítás
Állampolgárság: azonosítás
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: az elbíráláshoz szükséges
Kérelmező háztartásában elő személyek adatai: az elbíráláshoz szükséges
Jövedelmi adatokhoz kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz szükséges
Kérelmező aláírása a kérelemhez szükséges
Ingatlan-, ingó vagyon-nyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok: az elbíráláshoz szükséges
Iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazoláshoz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás,
kérelemhez szükséges
Bérbeadótól igazolás, hogy nincs lakbértartozás
Nyilatkozatokhoz kapcsolódó személyes adatok: kérelemhez szükséges
Aláírás: azonosítás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

14.3 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).

14.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, utána pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartamig. Az
Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

15 Közterület rendeltetéstől eltérő használata iránti kérelem
15.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a közterület rendeltetéstől eltérő
használatra történő igény bejelentését el tudja bírálni.

15.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás
Születési hely, idő: azonosítás, kapcsolattartás
Anyja neve: azonosítás, kapcsolattartás
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•
•

Aláírás: azonosítás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

15.3 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).

15.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a közterület eltérő használatára vonatkozó igénybejelentés elbírálásáig - azaz legalább 5
nappal, illetve a 25/2000 (IX.20.) önkormányzati rendelet 13. § (7) - (8) bekezdésekben foglalt esetekben
legalább 15 nappal a használatot megelőzően - ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban
meghatározott időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

16 Jegyzőkönyv a szabálytalanul elhelyezett gépjárművek 55/2009. (X.16.)
IRM rendeletben foglaltak szerint történő elszállításáról
16.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli a szabálytalanul elhelyezett gépjármű
elszállításához kapcsolódó adatokat.

16.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Elszállításhoz kapcsolódó adatok:
o Elszállítás időpontja: azonosítás
o Elszállított gépjármű forgalmi rendszáma: azonosítás
o Elszállított gépjármű gyártmánya: azonosítás
o Elszállított gépjármű típusa: azonosítás
o Elszállított gépjármű színe: azonosítás
o Külföldi rendszámú gépjármű államjelzése: azonosítás
o Az intézkedés oka, jogalapja

•
•
•
•

A lezáratlan gépjárműben talált ingóságok: azonosítás
Intézkedő közterület-felügyelő neve: azonosítás
Aláírás: azonosítás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

16.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat kapcsán szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), melynek
végrehajtását a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs.tv.) 39. § (2) bek. e) pont).
szabályozza. A közúti közlekedési nyilvántartásból átvett személyes adatok az adatfelvételt, valamint
az adatátvételt követő öt napig kezelhetők. (Kftv. 11. §).
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16.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatok tárolásának időtartama a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam. Az Adatkezelő
az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

17 Közterületi fás szárú növények kivágása iránti engedély kérelem
17.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet el tudja
bírálni.

17.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•

Engedélykérőhöz kapcsolódó személyes adatok
Engedélyt kérő aláírása
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

17.3 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).

17.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

18 Közterületen alkalmazható bírság ügyek kapcsán kezelt adatok
18.1 Adatkezelés célja
Önkormányzati közterületen a Közterület-felügyelők által - a vonatkozó helyi rendelet és a Szabs. tv.
alapján - kiszabott helyszíni bírság ügyek során keletkezett személyes adatok kezelése. Adatkezelő 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.

18.2 A kezelt adatok köre
•
•
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Személyi azonosító: azonosítás
Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány száma: azonosítás
Születési dátum: azonosítás
Születési hely: azonosítás
Anyja neve: azonosítás
Cím, lakcím: azonosítás, kapcsolattartás
Gépjármű forgalmi rendszáma: azonosítás
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•

Aláírás: hitelesítés

18.3 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), a következő
jogszabályok alapján: 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános
közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv, illetve a Kftv. 17/A §,
valamint a Kkt 20 § (4a) és (4b) bekezdések, továbbá a Kftv 1 § (5) bek. 10. § (1) bekezdés.

18.4 Adatkezelés tervezett időtartama
Távolléti bírságokra vonatkozó adatok esetén 6 hónap, elismert bírságokra vonatkozó adatok: 1 év az
adatok kezelésének tervezett időtartama.
A helyszíni bírság nyomtatvány tőpéldányának, illetve eredeti példányának őrzési ideje 2 év (22/2012. (IV.
13.) BM rendelet 22. § (2) és (7) bek.).
Az igazoltatás - az igazoltatás okának egyidejű közlésével - csak a személyazonosság megállapításához
szükséges ideig tarthat. (Rend.tv. 18. § (2) bek.) Az igazoltatás során rögzített személyes adatok az
adatfelvételt, valamint az adatátvételt követő öt napig kezelhetők. (Kftv. 11. §). Ha az igazoltatást
követően nem indul eljárás, akkor az igazoltatás során szerzett adatokat a közterület-felügyelő törli
(Rend.tv. 18. § (3) bekezdés).

19 Kérelem jegyzői igazolás kiadása iránt (az igazolás a 3,5 tonna
össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz tárolási helyének a
közlekedési nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges)
19.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a
kérelmet el tudja bírálni.

19.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmezőhöz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelmező aláírása: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

19.3 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).
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19.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

20 Bejelentés a közterületen lévő fák okozta kárról
20.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli ezen adatokat.

20.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•

Károsult (pl. gépjárműtulajdonos) neve: azonosítás, kapcsolattartás
Címe
Telefonszáma
Tulajdonos aláírása
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
Károsult édesanyja neve
Károsult email címe
Károsult személyi azonosító okmány száma

20.3 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).

20.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatok tárolásának időtartama a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam. Az Adatkezelő
az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

21 Vadkár bejelentéséhez kapcsolódó adatkezelés
21.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a bejelentést továbbítani tudja a
vadásztársaságnak.

21.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•

Károsult neve: azonosítás, kapcsolattartás
Károsult lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás
Az ingatlan címe, helyrajzi száma: a bejelentés nyilvántartása kapcsán szükséges
Kár leírása: a bejelentés nyilvántartása kapcsán szükséges

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – Gyöngyös Városi Önkormányzat

24/17

21.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, a „1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 82. § (2) pontosítása szerint a mezőgazdaságban okozott
vadkár” alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

21.4 Az adatkezelés időtartama
A károsult és a vadásztársaság közötti egyeztetésig, utána pedig a vonatkozó jogszabályban
meghatározott időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó
adatokat.

22 Kérelem önkormányzati tulajdonban lévő közút nem közlekedési célú
igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt
22.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet el tudja bírálni.

22.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kérelmező neve: azonosítás, kapcsolattartás
Címe: azonosítás, kapcsolattartás
Telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás
Aláírás: hitelesítés
Károsult édesanyja neve: azonosítás
Károsult e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás
Károsult személyi azonosító okmány száma: azonosítás
Személyi sérülés esetén orvosi papírok, igazolások, leletek
Károsult keresetigazolása: a kérelemhez szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

22.3 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).

22.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.
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23 Bejelentés nyilvántartásba vétel iránt méh tartásáról (méhészkedésről)
23.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet el tudja bírálni, annak pozitív
elbírálása esetén azt tudja teljesíteni.

23.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•

Méhész neve: azonosítás, kapcsolattartás
Címe: azonosítás, kapcsolattartás
Telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
Aláírás: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

23.3 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).

23.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatok tárolásának időtartama a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam. Az Adatkezelő
az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

24 Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének
megállapítására
24.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet el tudja bírálni, annak pozitív
elbírálása esetén azt tudja teljesíteni.

24.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•

Kérelmezőhöz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás, kapcsolattartás
Kérelem indoka: A kérelemhez szükséges
Aláírás: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

24.3 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).

24.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.
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25 Behajtási, parkolási engedély iránti kérelem
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a behajtási, illetve a parkolási engedély
iránti kérelmet a parkolásról szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak alapján el tudja bírálni.

25.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•

Név: azonosítás, kapcsolattartás

•
•
•
•
•

Aláírás: hitelesítés, azonosítás

Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás
Levelezési cím: kapcsolattartás
Telefonszám: kapcsolattartás
E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
Ingatlan helyrajzi száma, amelyhez a parkolási engedélyt kérik: az engedély teljesítéséhez
szükséges
Gépjármű forgalmi száma: azonosítás, az engedély kiadásához szükséges
Nyilatkozat: az engedély teljesítéséhez szükséges
Kérelmező megnevezése: az engedély kiadásához szükséges
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

25.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat kapcsán szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), végrehajtását a
parkolásról szóló 4/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet szabályozza.

25.3 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

26 Bejelentés az önkormányzati tulajdonú közutak meghibásodásával
összefüggő káreseményről
26.1 Adatkezelés célja
•

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján fogadja a káreseményekkel kapcsolatos
bejelentéseket, célja a kapcsolódó ügyintézés és a szükséges adminisztrációs és kommunikációs
lépések végrehajtása.

26.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•

Káresemény helye, ideje: azonosítás
A károsulthoz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás, kapcsolattartás
Károsult aláírása: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat
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26.3 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).

26.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatok tárolásának időtartama a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam. Az Adatkezelő
az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

27 A parlagfű és más allergén gyomnövények elleni védekezési
kötelezettséghez kapcsolódó adatok kezelése
Az Adatkezelő a parlagfű és már allergén gyomnövények elleni védekezési kötelezettség ellenőrzésével,
a szükséges eljárás lefolytatásával, illetve a határozathozatallal kapcsolatban kezeli az Érintett adatait.

27.1 Az Adatkezelés célja
Bejelentés alapján a fertőzött területek beazonosítása, a terület használóival, illetve a tulajdonosokkal
szemben szükséges intézkedések meghozatala, a bejelentő tájékoztatása az intézkedés eredményéről,
adott esetben a mentesítés elvégzése.

27.2 Érintettek köre
A panaszokat bejelentő személyek, illetve a terület tulajdonosa, és használója, bérlője.

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

Az Érintett teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás
Születési hely: azonosítás
Születési idő: azonosítás
Állandó lakcím: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
Tartózkodási hely címe: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
Foglalkozás: azonosítás, az ügyintézéshez szükséges
Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
E-mail: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez szükséges
Személyi azonosító (személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma)

27.4 Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a panaszokról és közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 2-3 §, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény 78. §, 81. § alapján.

27.5 Az adatkezelés időtartama
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 (XII.28.) BM rendelet
alapján 10 év az ellenőrzésekkel összefüggő dokumentumokra vonatkozóan, illetve 5 év a parlagfű elleni
védekezéssel összefüggő ügyekben.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – Gyöngyös Városi Önkormányzat

24/21

27.6 Adattovábbítás
•
•
•
•

Illetékes agrárügyi hivatal
Illetékes Földhivatali osztály
NAV
illetékes Bíróság

28 Kérelem a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek
vonatkozásában az útdíj fizetési kötelezettség alóli mentesüléshez
szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránt
28.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet el tudja bírálni.

28.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•

Kérelmezőhöz kapcsolódó személyes adatok: azonosítás, kapcsolattartás, az ügyintézéshez
szükséges

•
•
•

Kérelmező aláírása: hitelesítés
Kérelmező elérhetősége: azonosítás, kapcsolattartás
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

28.3 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).

28.4 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartamig.
Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

29 Településképi bejelentés
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli ezen adatokat.

29.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•

Kérelmező neve: azonosítás, kapcsolattartás
Címe: azonosítás, kapcsolattartás
Telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail címe azonosítás, kapcsolattartás,
Ingatlan adatai: az ügyintézéshez szükséges
Aláírás: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az Érintett által megadott személyes adat
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29.2 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).

29.3 Az adatkezelés időtartama
Az adatok tárolásának időtartama a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam. Az Adatkezelő
az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

30 Településképi vélemény iránti kérelem
Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján kezeli ezen adatokat annak érdekében, hogy a
kérelmet el tudja bírálni.

30.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•
•
•
•
•
•

Kérelmező neve: azonosítás, kapcsolattartás
Címe: azonosítás, kapcsolattartás
Telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail címe azonosítás, kapcsolattartás,
Ingatlan adatai: az ügyintézéshez szükséges
Aláírás: hitelesítés
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az Érintett által megadott személyes adat

30.2 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).

30.3 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.

31 Kérelem kút létesítésére,
megszüntetésére

módosítására,

használatba

vételére,

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli annak érdekében, hogy a kérelmet el tudja bírálni.

31.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai
•
•

Tulajdonoshoz kapcsolódó személyes adatok
Egyéb, a dokumentumban szereplő, az érintett által megadott személyes adat

31.2 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).
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31.3 Az adatkezelés időtartama
Legalább a kérelem elbírálásáig, ezt követően pedig a vonatkozó jogszabályban meghatározott
időtartamig. Az Adatkezelő az elévülést követő 60 napon belül törli a vonatkozó adatokat.
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