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A weboldal használata
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Polgármesteri Hivatala
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
Dr. Szabó Tibor jegyző
Postai úton: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.; vagy Budapest, Pf. 111.
Elektronikus úton: hivatal@ph.soroksar.hu; info@ph.soroksar.hu
Adatkezelő weboldala egy főként informatív funkcióval rendelkező honlap, mely csak a
legszükségesebb adatkezeléseket valósítja meg. Adatkezelő weboldalán van mód hírlevélre
történő feliratkozásra, melyről egy külön dokumentum ad tájékoztatást (a hírlevélre való
feliratkozásra szolgáló felületen ismerhető meg). A weboldal regisztráció nélkül használható,
használatához nincs szükség a rendszerbe való bejelentkezésre. Tartalma személyes adatok
megadása nélkül böngészhető. A weboldal a felhasználói élmény fokozása, a weboldal
használatának megkönnyítése érdekében sütiket használhat.
Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések
Adatkezelő a jelen tájékoztatónak, valamint saját adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának
megfelelően biztosítja az érintettek számára, hogy érvényesíthessék az információs
önrendelkezésükhöz fűződő, alkotmányos jogaikat. A jogok érvényesítését Adatkezelő
bármilyen formában elfogadja, de célszerű dokumentáltan, papír alapon vagy elektronikus úton
benyújtani azokat. Az interneten fellelhetők olyan, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) által kialakított formanyomtatványok, melyek
megkönnyítik az érintett dolgát a jogérvényesítésben.

Az adatkezelés célja:

Érintetti jogok érvényesítésének lehetővé tétele

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, adatalany beazonosításához szükséges további adatok, a kérelem tárgyát
képező kezelt adat, az érintett által megjelölt adat (pl. valós adat, törölni kívánt adat stb.), az
érintett aláírása. Ennek keretében személyes adatok különleges kategóriájának kezelése is
megvalósulhat, amennyiben az érintett ilyen kategóriájú adatokkal összefüggésben nyújt be
kérelmet.

Az érintettek köre:

Azon természetes személy, aki az érintetti jogainak érvényesítése céljából kérelemmel fordul az
Adatkezelőhöz.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR
6. cikk (1) bekezdés c) pontja): a GDPR III. fejezete rendezi az érintett jogait, melyek
érvényesíthetőségét Adatkezelőnek biztosítania kell, illetve amelyek érvényesítése érdekében
szükség van a tárgyi adatkezelésre.
A személyes adatok különleges kategóriájának kezelése kapcsán az adatkezelés jogalapja: a
személyes adatok kezelése az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása
keretében végzett, vagy az Adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges,
tekintettel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) és g) pontjaira, valamint a GDPR 12. cikkére.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelés:

Adatkezelő a vonatkozó iratokat a beérkezéstől számított 5 évig tárolja.

Információkérés

Adatkezelés leírása:

Az érintettek részére elsősorban elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel áll rendelkezésre
annak érdekében, hogy információt kérjenek Adatkezelőtől. Erre Adatkezelő jelen
tájékoztatóban rögzített e-mail címe szolgál, melyek megegyeznek adatkezelő honlapján
szereplő kapcsolattartási adatokkal. Mivel a megkeresést az érintett kezdeményezi Adatkezelő
felé, a megkereséssel fakultatív módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja számos olyan
személyes adatát, amely a megkeresésből kiderül.

Az adatkezelés célja:

A megkeresését küldő érintett (természetes személy) azonosítása annak érdekében, hogy az
Adatkezelő felvehesse vele a kapcsolatot az érdeklődés tárgyában.

A kezelt adatok köre:

Elektronikus megkeresésében az érintett feltűntetheti az e-mail címét, illetőleg kereszt- és/vagy
vezetéknevét oly módon, hogy a megkeresését értelemszerűen címzéssel látja el, valamint email küldése által Adatkezelő részéről láthatóvá válik a küldő fél e-mail címe.
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Postai úton történő kapcsolatfelvétel esetén, ha az érintett a levelét ellátja feladói adatokkal,
akkor azokat is az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. Ilyen adatok az érintett neve, valamint
címe.
Az érintettek köre:

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelővel felveszik a kapcsolatot.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja):
Adatkezelőnek az információszabadsággal összefüggő kötelezettségei okán biztosítania
szükség, hogy a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen
módon vagy formában rögzített információról, ismeretről megfelelő tájékoztatást tudjon nyújtani
az adatigényléssel élő természetes személyek irányában.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a fenti módon beérkezett személyes adatokat a beérkezéstől számított 1 évig kezeli.
Az ügyhöz kapcsolódó iratokat Adatkezelő a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor
hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba
adásáig kezeli. Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az
iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével
Adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok
kezelése az Adatkezelőnél megszűnik

Az érintett jogai:

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi
jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat,
valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: Adatkezelő az adatait az érintett
ezirányú kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges
formátumú fájlként megkapja.
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, az érintett
bármikor tiltakozhat saját helyzetével kapcsolatos okokból a személyes adatainak kezelése
ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a megjelölt személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha a GDPR 21. cikkében foglalt feltételek fennállnak.
- ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya: ezen jog
általános jelleggel megilleti az érintettet.
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés
átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de Adatkezelő
a jelen tájékoztatóban rögzített elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is
adhat az érintettek számára.
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettet általánosságban megilleti a
hozzájárulás visszavonásához fűződő jog, azonban a weboldal jelen tájékoztató szerinti
adatkezelései vonatkozásában nem valósul meg olyan folyamat, amelynek jogalapja az érintett
hozzájárulása lenne (leszámítva a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelést, de arról másik
dokumentum ad tájékoztatást).
- adatainak helyesbítését és törlését kérje: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan
késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17.
cikkében rögzített feltételek fennállnak.
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: ilyen irányú kérés esetén, amennyiben a
GDPR 18. cikkében rögzített feltételek fennállnak, Adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a
kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy
az adatokat használó személyek hozzáférhetőségét megszünteti.
Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (1239 Budapest,
Grassalkovich út 162., hivatal@ph.soroksar.hu; info@ph.soroksar.hu) szolgál; erre a címre kell
elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést.
Adatkezelő a kérelem megküldését követően 25 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és
visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.

Biztonsági intézkedések
általános leírása:

Adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a személyes
adatokkal rendelkező tartalmakat elkülönített módon tárolja. Az adatkezelés felett érvényesíti a
jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy korszerű megoldásokkal
érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok
vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.
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A megadott e-mail címre küldött üzeneteket kizárólag az a személy láthatja, akinek Adatkezelő
hozzáférést biztosít a fiókhoz. Az e-mail útján beérkező megkereséseket Adatkezelő
elektronikus úton, levelezési fiókjában és/vagy szerverén tárolja. A postai úton beérkező
megkereséseket Adatkezelő papír alapon eltárolja.
Adattovábbítás címzettje:

Adatkezelő adott esetben továbbíthatja az adatokat a következő adatkezelők számára:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (Postacím: 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.; vagy Budapest, Pf. 111.): a Polgármester, vagy Alpolgármester számára
átadásra kerülhetnek az adatok az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében.
Magyar Nemzeti Levéltár (Postacím: 1250 Budapest, Pf. 3.; cím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér
2-4. ) (a továbbiakban: MNL): az Adatkezelő iratkezelési szabályzata és irattári terve szerint nem
selejtezhető ügy iratai átadásra kerülnek a MNL-nak.

Profilalkotás:
Adatvédelmi tisztviselő neve és
elérhetősége:

Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelések során.
dr. Schubert István (CRACKENSYS Kft.)
info@crackensys.hu, +36 30 3172279

Adatfeldolgozó:

Adatkezelő a tárgyi adatkezelések során adatfeldolgozót vehet igénybe a weboldal
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása céljából.

Jogorvoslat:

Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban.
Ilyen panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el
Adatkezelő számára.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül
tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

