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I. Általános rendelkezések
1.

A szabályzat célja

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal), jogszabályi
kötelezettségének teljesítése érdekében megalkotta és tevékenységei ellátása során magára
nézve minden esetben kötelezően alkalmazza, illetve irányadónak tekinti a jelen Adatvédelmi
és Adatbiztonsági Szabályzatot (Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat a továbbiakban:
Szabályzat).
A Hivatal a Szabályzattal, valamint a hozzá kapcsolódó, a Hivatal által ellátott egyéb
tevékenységekre vonatkozó belső szabályzatokkal, illetve Adatvédelmi Tájékoztatóval kívánja
biztosítani, hogy adatkezelési tevékenysége, működése átlátható és szabályozott keretek
között folyjon.
A Szabályzat célja egyrészt az, hogy meghatározza a Hivatalnál, mint adatkezelőnél zajló, a
személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenység jogszerű feltételeit és kereteit, ezáltal
biztosítva az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, másrészt, hogy elősegítse
a magas szintű adatbiztonság követelményeinek való megfelelést.
A Hivatal ügyintézése során, valamint a Hivatal által a munkaviszony, közszolgálati jogviszony,
vagy más, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, azzal összefüggésben
folytatott személyes adatokat tartalmazó adatkezeléseire vonatkozó ágazati jogszabályok
(amely ágazati jogszabályokat a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmaz) mellett az alábbi
jogszabályokban leírtak kapcsolódnak a Szabályzathoz:
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi rendelet, Rendelet
vagy GDPR)
 illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
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A szabályzat hatálya

2.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
 a Hivatal által folytatott személyes adatokat érintő adatkezelésre, minden személyes
adatra, amelyet papír alapon vagy más – például elektronikus– formában, akár valamely
nyilvántartási rendszer részeként a Hivatal kezel, tárol, feldolgoz, átad, továbbít, vagy
amelyekhez valamilyen módon hozzáfér,
 illetve az ezen adatkezelés, információátadás tárgyát képező adatkezelések védelmével
kapcsolatos valamennyi egyéb tevékenységre,
 az adatokon végzett adatkezelési műveletek teljes körére,
 a Hivatal, mint adatkezelő, más adatkezelőkkel vagy harmadik személyekkel folytatott,
személyes adatokat érintő adattovábbításaira, adatcseréire,
 minden, az adatkezelés során felhasznált tárgyi eszközre, papír alapú, és elektronikus
adathordozóra függetlenül annak előfordulási, üzemeltetési helyétől.
A szabályzat személyi hatálya kiterjed






a Hivatalra,
illetve a Hivatal valamennyi szervezeti egységére,
a Hivatal minden munkavállalójára, köztisztviselőjére, vagy más, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottra,
valamint a szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló (pl. megbízott.), adatkezelést
vagy adatfeldolgozási tevékenységet végző,
illetve a Hivatal által kezelt adatokhoz valamely jogcímen hozzáférő személyekre.

5

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatalának

3.
3.1

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Adatkezelésre vonatkozó alapvető rendelkezések
Definíciók

A jelen szabályzatban foglalt valamennyi kifejezést az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltakkal összhangban kell
értelmezni.
Így jelen Szabályzat alkalmazásában:
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
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;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatgazda: annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahová jogszabály vagy közjogi
szervezetszabályozó eszköz az adat kezelését rendeli, illetve ahol az adat keletkezik, és aki
felelős az irányítása, vezetése alatt álló szervezeti egység által kezelt adatok jogszabályoknak
megfelelő kezeléséért,
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, DNSminta, 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;
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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;
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;
egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára
vonatkozó személyes adat,ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról;
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 Hivatalvel, 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;
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;
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,
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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
védett adat: A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban:
védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a
személyes adatok védelme biztosított legyen.

3.2

Alapelvek

A Hivatal tevékenysége ellátása során az adatkezelés tekintetében a következő alapelvek
figyelembe vételével jár el:
A célhoz kötöttség elve [GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pont]: A célhoz kötöttség elve az
adatkezelésre vonatkozó egyik legfontosabb, nemzetközileg kimunkált alapelv, amelynek
értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. A cél csak társadalmilag
indokolt, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése lehet. Az adatkezelésnek minden
szakaszában, így például az adattovábbítás esetén is meg kell felelnie az adatkezelés céljának.
Az adatkezelés célját előre meg kell határozni és közölni az Érintettel, aki ily módon
megfelelően gyakorolhatja információs önrendelkezési jogát.
Személyes adat törlése, korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatot törölni kell, ha az
adatkezelés célja megszűnt [GDPR 5. cikk. (1) bekezdés e) pont]. A célhoz kötöttség elvéből
következik az is, hogy amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes
adatokat törölni kell. Amennyiben ez nem történik meg, akkor cél nélküli, azaz készletező
adatkezelés valósul meg. Külön jogszabályok rendelkezhetnek arról, hogy mely esetekben kell
a személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulását követően is kezelni, tárolni.
Az adatminimalizálás elve, és a GDPR szerinti adattakarékosság elve [GDPR 5. cikk (1)
bekezdés c) pont]: Az adatfelvételbe bevont Érintettek körét és a cél eléréséhez szükséges
adatfajtákat az adatkezelés célja határozza meg: csak olyan személyes adat kezelhető, amely
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Ezen
alapelv figyelembe vétele szavatolja, hogy az adatkezelés céljára tekintettel csupán a
legszűkebb, indokolt adatkör kezelésére kerül(het) sor. Az adatminimalizálás elve továbbá
kizárja a készletezésre történő adatkezelést.
A megfelelő tájékoztatás követelménye [GDPR 13. cikk- 14. cikk]: az Érintett részére az
adatkezelés megkezdése előtt közérthető formában nyújtott, az adatkezelés legfontosabb
elemeire kiterjedő tájékoztatás
A tisztességes, jogszerű, átlátható adatkezelés elve [GDPR 5. cikk (1) bekezdés a) pont]: A
személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és jogszerűnek, és az Érintett
számára átláthatónak kell lennie. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot sérti az
adatkezelés, amennyiben a Hivatal, bár eljárása formálisan megfelel a vonatkozó törvényi
előírásoknak, tisztességtelen módon kezeli a személyes adatokat.
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Az Érintett jogainak érvényesítése [GDPR III. fejezet]: Személyes adatot – a kötelező
adatkezelést kivéve – csak hozzájárulás alapján, vagy a GDPR 6. cikkében (és az Infotv.
szerint) meghatározott külön jogalapok szerint lehet kezelni. Az Érintettet még az adatkezelés
megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor, egyértelműen és részletesen tájékoztatni
kell az adatkezeléssel összefüggő minden lényeges körülményről. Az Érintett kérheti adatai
helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az arányosság elemzése: az adott személyes adat(ok) kezelése szükséges-e a meghatározott
cél eléréséhez (szükségesség), elengedhetetlen-e az adott igény kielégítéséhez, vagy csupán
annak költséghatékony módja. A (konkrét) személyes adatok kezelése által a rendszer
működtetése mennyire lesz hatékony az adott cél elérése érdekében (hatékonyság). A
magánszférának az adott személyes adatok kezeléséből eredő korlátozása arányban áll-e a
várható előnyökkel (arányosság). A kitűzött célt el lehet-e érni a magánéletet kevésbé
korlátozó módon (megfelelő alternatívák vagy azok hiánya)

3.3

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelési tevékenysége során a Hivatal elsősorban a természetes személy személyes
adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályok, a Hivatal tevékenységére irányadó
jogszabályok, valamint a megkötött szerződések és szerződéses nyilatkozatok rendelkezései,
illetve a személyes adatainak védelemére vonatkozó hivatali szabályok és tájékoztatók
rendelkezései alapján jár el.
3.3.1
Jogszabályon alapuló adatkezelés
A Hivatal jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekben és körben köteles a
természetes személyektől az adatkezelés céljából szükséges adatokat és információkat, illetve
ezeket igazoló dokumentumok benyújtását kérni és az ezekben foglalt információkat, illetve
személyes adatokat kezelni.
A kezelendő adatok fajtáit, körét, az adatkezelés célját, feltételeit, az adatkezelés időtartamát,
valamint a Hivatal személyét az adatkezelést elrendelő jogszabály határozza meg. A Hivatal
ezen szabályokat betartja, illetve betartatja.
3.3.2
Szerződéses jogalap
A Hivatal a természetes személyek adatait a felek által vállalt szerződéses kötelezettségek
teljesítése, valamint a szerződéses kapcsolat létrehozása érdekében kezeli.
A szerződéses rendelkezések tartalmazzák különösen a kezelendő adatok körét, az
adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját és legfontosabb feltételeit, az adatok lehetséges
továbbításának tényét és címzettjeit, esetleges adatfeldolgozó igénybevételének tényét,
lehetőségét, tartalmaznak továbbá minden információt – vagy az adott egyedi szerződésben
vagy az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatban külön nevesítve, vagy általánosságban a Hivatal által
alkalmazott Tájékoztatóra utalva –, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az
Érintettnek ismernie kell.
3.3.3
Jogos érdek
A Hivatal jogosult a természetes személyek adatait, illetve az ezeket igazoló dokumentumokat
kezelni akkor is, ha erre a Hivatal jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség van. A Hivatal
ezen esetekben is megfelelően, az ésszerűen elvárható keretek között biztosítja az Érintett
adatai védelmének garanciáit is.
Jogos érdek alapján a Hivatal akkor kezel adatot, ha ún. érdekmérlegelési-teszt alapján végzett
súlyozás alapján megállapítható, hogy ezen érdek érvényesítése felülmúlja az Érintett
érdekeinek és szabadágainak védelmét és ezen érdek érvényesítése szükséges- és arányos
beavatkozásnak minősül az Érintett magánszférájába.

9

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatalának

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Annak eldöntésébe, hogy ez a jogalap a Hivatal adott adatkezelési tevékenysége
vonatkozásában alkalmazható-e, és ha igen, milyen feltételekkel, az adatkezelésért felelős
terület vezetője, illetve az adatgazda köteles a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjét előzetesen
bevonni ún. érdekmérlegelési teszt elvégzése céljából.
3.3.4
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés
Az adatkezelés alapulhat az Érintett hozzájárulásán, amely esetben a megfelelő, előzetes
tájékoztatás az alapja a beleegyezésnek, amely egy attól különálló, független tájékoztatás. A
Hivatal megfelelő tájékoztatása által érvényes az Érintett hozzájárulása, jognyilatkozata.
Az adatot fogadó köztisztviselő, munkavállaló kötelezettsége, hogy szükség esetén eleget
tegyen tájékoztatási kötelezettségének, ide értve, de nem kizárólagosan az Érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.
Az adatot fogadó köztisztviselő, munkavállaló az adatkezelést megindító és adott esetben a
hozzájáruló nyilatkozatot is tartalmazó nyomtatvány eredeti példányát az Iratkezelési
szabályzatában meghatározott előírások szerint köteles kezelni, és az irattári tervben
meghatározott időtartamig megőrizni.
A jegyző gondoskodik arról, hogy a személyes adatok hozzájáruláson alapuló adatkezelése
esetén az ügyfél, illetve Érintett az adatkezeléshez használt papír alapú illetve elektronikus
nyomtatványokon az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztató minden esetben rendelkezzen az GDPR rendelkezésének megfelelően különösen,
de nem kizárólagosan:
 az adatkezelés célját és jogalapjáról;
 a Hivatal személyét és elérhetőségéről;
 adatvédelmi tisztviselő személyéről és elérhetőségéről;
 az adatfeldolgozó személyéről;
 az adatok tárolásának idejéről; valamint
 azon harmadik személyekről, ahová a Hivatal az Érintett adatait az adatkezelés során
továbbítja vagy továbbíthatja.
Arról is gondoskodik a jegyző, hogy az Adatkezelési Tájékoztató tömör, átlátható, érthető,
világos és közérthető legyen, amely minden részletre kiterjed, ugyanakkor az könnyen
hozzáférhető formában legyen elhelyezve. Az Érintett a nyomtatvány aláírásával, illetve
elektronikus továbbításával egyértelműen adja meg a tájékoztatáson alapuló hozzájárulását a
nyomtatványon rögzített személyes adatainak kezeléséhez.
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja.
A hozzájárulás visszavonása csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén joghatályos,
más jogalapon alapuló adatkezelések esetében az nem lehetséges.

3.4

Az adatkezelés időtartama

A Hivatal az adatkezelési tevékenységét a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően
kizárólag a jogszabályokban meghatározott és/vagy kizárólag csak az adatkezelési cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig folytatja. A jogszabályokban meghatározott
feltételek és/vagy az adatkezelési cél megszűntével az adatokat törli, vagy amennyiben az
lehetséges: megfelelően anonimizálja.
A Hivatal adatkezelési tevékenységének időtartama függ az adatkezelés jogalapjától.
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Az adatkezelés időtartama az adatkezelés jogalapja szerint:
A. jogszabályon alapuló adatkezelés esetén: a Hivatal a vonatkozó jogszabályban
előírt határidő lejártáig kezeli az Érintett személyes adatait.
B. jogos érdek esetén: a Hivatal vagy a Hivatallal kapcsolatban álló harmadik felek jogos
érdekeinek érvényesítése és védelme érdekében kezelt adatok megőrzési ideje ezen
jogos érdek fennállásához igazodik, illetve ameddig ezen érdekkel kapcsolatban igény
érvényesíthető.
C. hozzájárulás esetén: a Hivatal az Érintett személyes adatait a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli.
D. szerződéses jogalap esetén: a Hivatal a birtokába került és ezen szerződéses
jogviszonnyal összefüggő valamennyi adatot ezen szerződésesre vonatkozó
jogszabály szerinti megőrzési ideig kezeli.

3.5

Adatfeldolgozásra vonatkozó előírások

A Hivatal tevékenysége ellátásához –jogszabályi felhatalmazás alapján- jogosult külső
adatfeldolgozót igénybe venni, azonban kizárólag csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe,
akik, vagy amelyek biztosítani tudják az Érintettek jogainak védelmét, illetve megfelelő
garanciákat nyújtanak az adatkezelés Hivatal által elvárt szintű követelményeinek való
megfelelésére.
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz
hozzáféréssel rendelkező személy az adatokat kizárólag a Hivatal utasításának megfelelően
kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt jogszabály kötelezi.
Az adatfeldolgozó tevékenysége a feldolgozás céljához szükséges legkisebb mértékre
szorítkozik, és az Érintettek adatainak feldolgozására csak akkor, illetve csak addig kerül sor,
amikor és ameddig az adatfeldolgozás céljai nem érhetők el, nem valósíthatók meg a Hivatal
saját szervezetén belül, vagy olyan információ feldolgozásával, amely nem vonatkozik
személyes adatokra.
A Hivatal döntése alapján, az adatfeldolgozói feladatok teljesítését követően, illetve a Hivatallal
kötött adatfeldolgozói feladatok ellátására vonatkozó szerződés megszűnésekor az
adatfeldolgozó a birtokában lévő személyes adatokat vagy visszaszolgáltatja a Hivatal
számára, vagy azokat az adatfeldolgozó számítástechnikai rendszeréből – az esetleges
másolatokat is ideértve – teljes egészében és visszaállíthatatlanul törli.
Az adatfeldolgozó kötelességeit, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a szükséges adat
és információbiztonsági elvárásokhoz kapcsolódó intézkedéseket is, a felek a közöttük létrejött
szerződésben rögzítik.
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz
hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag a közöttük létrejött
szerződésben rögzítettek, illetve a Rendelettel összhangban kezelheti, kivéve, ha az ettől való
eltérésre őt jogszabály kötelezi.
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II. A természetes személyek adatainak kezelésére
vonatkozó rendelkezések
A Hivatal köztisztviselői, illetve munkavállalói kötelesek az általuk kezelt személyes adatokat
bizalmasan, titokként kezelni, kötelesek e titkot megőrizni. Kötelességük továbbá, az általuk
kezelt adatok sértetlenségét biztosítani. Az adatokat nem adják ki harmadik fél részére.

Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatkörök

1.
1.1

Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés elsődleges célja annak biztosítása, hogy a Hivatal az általa végzett ügyintézés,
a jogszabályi kötelezettségek, feladatok teljesítése, valamint a köztisztviselői jogviszonyban,
munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a Hivatal számára
munkát végző természetes személyek foglalkoztatása során megfeleljen
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) rendelkezéseinek,
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy Rendelet, vagy GDPR) szóló
rendeletnek,
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseinek,
 Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
szabályainak,
 illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályok rendelkezéseinek. (lásd. 1. sz. melléklet)
Megfeleljen különösen az ügyfélkapcsolat során kezelt személyes adatok jogszabály szerinti
kezelésének, amelynek elsődleges célja az ügyfél és a Hivatal között létrejött hatósági
ügyfélkapcsolat szabályozása, beleértve:

a személyes jelenlét mellett végzett ügyintézést,

a Hivatal által hivatalból indított hatósági eljárást,

az ügyfél által, papír alapon, vagy elektronikusan indított eljárással kapcsolatos
ügyintézést.
A Hivatal kizárólag az általa folytatott tevékenységre irányadó jogszabályokban foglalt
rendelkezéseknek megfelelően, az ott meghatározott célokra használja fel az Érintettektől,
Ügyfelektől felvett, illetve az átadott, illetőleg bármilyen módon a Hivatal rendelkezésére
bocsátott vagy tudomására hozott – ideértve a Hivatalhoz benyújtott dokumentumokon,
igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá különösen más adatkezelőtől átvett vagy
bármely egyéb formában a Hivatal számára hozzáférhetővé tett – adatokat.
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Az adatkezelési célok különösen a következők lehetnek:

A.
Az Általános Hatósági Iroda az általa végzett ügyintézés, ügykezelés során
megfeleljen a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, és biztosítsa a létrejött hatósági
ügyfélkapcsolatot, beleértve esetlegesen az ügyfelek, Érintettek személyazonosságának
ellenőrzését is, illetve hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó jogszabály alapján teljesítse
az ezen jogszabályokon alapuló adatkezeléseket.
A vonatkozó ügyek, ügykezelések közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan – azonban
azok az adatvédelmi nyilvántartásban vannak részletezve: anyakönyvi kivonatok, hatósági
bizonyítványok kiállítása; családjogi helyzet rendezése; névváltoztatási eljárás; születés,
házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése; birtokvédelem; hatósági ellenőrzések;
közterület-használati engedélyek kiadása (kereskedelmi és rendezvény célú); működési
engedély (ide értve a szálláshely a kereskedelmi ügyeket is); telepengedélyezési eljárás,
hatósági ellenőrzés; házasságkötés, névadó, házassági évfordulók, polgári temetések,
állampolgársági eskü, városi rendezvényekhez ünnepi műsorok biztosítása; rendezvénytartási
engedélyezési eljárás; társasházak szerveinek törvényességi felügyelete; földhaszonbérleti
szerződések, állattartási ügyek, vadkár ügyek; hagyatéki, póthagyatéki eljárás; adás-vételi
szerződések
hirdetményeivel
kapcsolatos
feladatok;
haszonbérleti
szerződések
hirdetményeivel
kapcsolatos
feladatok;
hirdetményekkel
kapcsolatos
feladatok;
ingatlanforgalmi szakértői névjegyzék; növényvédelmi ügyek; közigazgatási szabályszegések;
jegyző hatáskörébe tartozó lakcím nyilvántartási ügyek; illetve az ezekkel kapcsolatos
ügykezeléseket, amelyekkel összefüggésben a személyes adatok kezelésére az adatvédelmi
nyilvántartásban rögzített jogalapok adnak felhatalmazást.
B.
A Humánpolitikai Iroda hatáskörébe tartozó feladatok során megfeleljen a vonatkozó
jogszabályi kötelezettségeknek és esetlegesen az Érintettek személyazonosságát is ellenőrzi,
illetve, hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó jogszabály alapján teljesítse az ezen
jogszabályokon alapuló adatkezeléseket.
A vonatkozó feladatok közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan a közszolgálati, a
munkaviszony létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos, ill. az ezekhez
kapcsolódó minden feladatvégzés.
C.
A Jogi Iroda hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során megfeleljen a vonatkozó
jogszabályi kötelezettségeknek és esetlegesen az Érintettek személyazonosságát is ellenőrzi,
illetve, hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó jogszabály alapján teljesítse az ezen
jogszabályokon alapuló adatkezeléseket.
A vonatkozó feladatok közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan a szerződések
megkötések folyamata; a városnév, címerhasználati, zászlóhasználati kérelmek elbírálása;
alapítványok kuratóriumi tagjainak a nyilvántartásába való bejegyzése; külföldi állampolgárok
ingatlanszerzésével kapcsolatos eljárás és az ezekhez kapcsolódó minden feladatvégzés.
D.
A Képviselői Iroda a feladatvégzése során megfeleljen a vonatkozó jogszabályi
kötelezettségeknek és esetlegesen az Érintettek személyazonosságát is ellenőrzi, illetve, hogy
a Hivatal tevékenységére vonatkozó jogszabály alapján teljesítse az ezen jogszabályokon
alapuló adatkezeléseket.
A vonatkozó feladatok közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan a helyi önkormányzati
képviselők, bizottsági tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatok illetve a kapcsolódó
feladatvégzések.
E.
Az Építési Iroda az általa végzett ügyintézés, ügykezelés során megfeleljen a
vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, és biztosítsa a létrejött hatósági ügyfélkapcsolatot,
beleértve esetlegesen az ügyfelek, Érintettek személyazonosságának ellenőrzését is, illetve
hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó jogszabály alapján teljesítse az ezen jogszabályokon
alapuló adatkezeléseket.
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A vonatkozó ügyek, ügykezelések közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan az engedély
hatályának meghosszabbítási eljárása; bontási engedélyezési eljárás; egyes építésügyi
hatósági tudomásulvételi eljárások; építési engedélyezési eljárás; fennmaradási engedélyezési
eljárás; használatbavételi engedélyezési eljárás; hatósági bizonyítvány kiállítása; országos
építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás; összevont engedélyezési eljárás;
ügyfelek tájékoztatása; szakhatósági állásfoglalások kiadása és az ezekhez kapcsolódó
minden ügykezelés.
F.
A Kommunális és Környezetvédelmi Iroda az általa végzett ügyintézés, ügykezelés
során megfeleljen a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, és biztosítsa az
ügyfélkapcsolatot, beleértve esetlegesen az ügyfelek, Érintettek személyazonosságának
ellenőrzését is, illetve hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó jogszabályok alapján teljesítse
az ezen jogszabályokon alapuló adatkezeléseket.
A vonatkozó ügyek, ügykezelések közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan a behajtási
engedélyek; fakivágások; kéményseprő-ipari közszolgáltatás; környezetvédelmi ügyek; a
köztemetők fenntartása; közterület-használathoz kezelői hozzájárulások (vendéglátó előkert,
árusítás, rendezvény); közterület-használati kérelmek (építőanyag-tárolásra, reklámtábla
elhelyezésre, taxidroszt használatra); a köztisztasági feladatok; közút nem közlekedési célú
igénybevételére adott hozzájárulás; közvilágítással kapcsolatos üzemeltetési feladatok;
talajvízkút létesítése, fennmaradása és üzemeltetése, megszüntetés engedélyezése;
gépjármű telephelyen történő tárolására igazolás kiadása; út-híd fenntartási, üzemeltetési
feladatok; városi fizetőparkolással kapcsolatos panaszügyek; zöldterület-fenntartási feladatok
koordinálása; illetve ezekkel kapcsolatos minden ügykezelés.
G.
Az Adókivetési Iroda és Adóvégrehajtási és Könyvelési Iroda az általa végzett
ügyintézés, ügykezelés során megfeleljen a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, és
biztosítsa a létrejött hatósági ügyfélkapcsolatot, beleértve esetlegesen az ügyfelek, Érintettek
személyazonosságának ellenőrzését is, illetve hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó
jogszabály alapján teljesítse az ezen jogszabályokon alapuló adatkezeléseket.
A vonatkozó ügyek, ügykezelések közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan az adó- és
értékbizonyítvány kiállítása; adóbevallás ideiglenes iparűzési adóról; adóbevallás iparűzési
adóról; adóigazolások kiállítása; adóügyi kérelem (befizetéssel kapcsolatos kérelmek,
fizetéskönnyítési kérelem, méltányossági kérelem); beszedett idegenforgalmi adó
(adóbevallás, bejelentkezés, önellenőrzés, változás bejelentés); elektronikus (ÁNYK) űrlapok;
építményadó (adatbejelentés, adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról);
gépjárműadó (adatbejelentés, bejelentés légrugós gépjárműről) ; iparűzési adó - adóbevallás
iparűzési adóról; magánfőző által előállított magánfőzött párlat jövedéki adója (bejelentés
desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről , bevallás Előállított
magánfőzött párlat után); meghatalmazás elektronikus ügyintézéshez; regisztráció az
adóhatóság nyilvántartásában szereplő saját adózási adatok elektronikus úton történő
lekérdezéséhez; talajterhelési díj (bevallás, önellenőrzés); termőföld bérbeadása bevallás;
adóellenőrzés adóigazolás (igazolás kiállítása, folyószámla egyeztetés); adók módjára
behajtandó köztartozás; egyéb adóügyben adatkérés; egyéb adóügyben adatszolgáltatás;
egyéb adóügyben tartozás átvállalása; építményadó ügyben adatbejelentés; építményadó
ügyben adómentességi nyilatkozat; felszámolási, csőd -végelszámolási, kényszertörlési,
eljárás ; fizetési könnyítések ( részletfizetés, méltányosság, fizetési halasztás) ; gépjárműadó
ügy (BM-től kapott adatok feldolgozása, mozgáskorlátozotti adómentesség); helyi iparűzési
adó (adóbevallás, önellenőrzés,
adómentességi nyilatkozat, bejelentkezés, változás
bejelentés, adóelőleg mérséklés); idegenforgalmi adó
(adóbevallás, önellenőrzés,
bejelentkezés, változás bejelentés); jövedéki adó ügy bejelentés, adóbevallás; regisztrációs
kérelmek feldolgozása; meghatalmazás elektronikus ügyintézéshez; talajterhelési díj –
adóbevallás; termőföld bérbeadásából származó jövedelem – adóbevallás; befizetésekkel
kapcsolatos kérelmek –(túlfizetés visszautalás, átszámolás); végrehajtási ügyek; illetve az
ezekkel kapcsolatos minden ügykezelés.
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H.
A Lakás és Szociális Iroda az általa végzett ügyintézés, ügykezelés során megfeleljen
a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, és biztosítsa a létrejött hatósági
ügyfélkapcsolatot, beleértve esetlegesen az ügyfelek, Érintettek személyazonosságának
ellenőrzését is, illetve hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó jogszabály alapján teljesítse
az ezen jogszabályokon alapuló adatkezeléseket.
A vonatkozó ügyek, ügykezelések közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan: a
gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési
támogatás; gyermekjóléti intézményi jogviszonyban állók panaszainak kivizsgálása; hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzettel kapcsolatos ügyek; köztemetés; lakhatáshoz kapcsolódó
kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás (fűtési támogatás) lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott rendszeres
települési támogatás; rendkívüli települési támogatás (átmeneti támogatás, rendkívüli szociális
krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás, temetési támogatás ); rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény; személyi térítési díjak méltányosságból történő csökkentésére
irányuló kérelmek elbírálása; szociális intézményi jogviszonyban állók panaszainak
kivizsgálása; lemondás lakásbérleti jogviszonyról; a bérbeadó hozzájárulása a lakáscsereszerződéshez; átmeneti szállás igénylés; bérleti jogviszony hosszabbítása illetve helyreállítása;
jegyzői igazolások kiadása állami támogatás és lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez;
lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadása; saját tulajdonú lakás vásárlásához,
építéséhez nyújtott támogatás továbbvitele; lakbértámogatás; mérnök-Orvos-Pedagógus
Házban történő elhelyezés; nem önkormányzati tulajdonban levő lakásban lakók bérleti díjának
támogatása; nyugdíjas Bérlők Házában történő elhelyezés; önkormányzati támogatás
jelzálogjogának törlése; szociális szállás biztosítása, Szent Márton Esélyegyenlőségi
Támogatási Program, illetve az ezekkel kapcsolatos minden ügykezelés.
I.
Az Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda az általa végzett ügyintézés,
ügykezelés során megfeleljen a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, és biztosítsa a
létrejött hatósági ügyfélkapcsolatot, beleértve esetlegesen az ügyfelek, Érintettek
személyazonosságának ellenőrzését is, illetve hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó
jogszabály alapján teljesítse az ezen jogszabályokon alapuló adatkezeléseket.
A vonatkozó ügyek, ügykezelések közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan a
Szombathelyi Települési Értéktárral kapcsolatos feladatok; Kariatida tanulmányi ösztöndíjjal
kapcsolatos feladatok; BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat; civil rendezvények
támogatása; civil szervezetek támogatása; egészségüggyel kapcsolatos tájékoztatás;
egészségügyi és statisztikai adatok kezelése; egészségügyi szakmai képzések,
továbbképzések megszervezése; előadó-művészeti szervezetek besoroltatása; gyógyszertári
ügyelet eljuttatása a háziorvosok felé; háziorvosi várakozási engedély kiadása; helyi
egészségvédelmi akciók; helyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok; intézmények alapító
okirataival kapcsolatos ügyintézések; intézmények és gazdasági társaságok működésének
ellenőrzése, szakmai felügyelete; közgyűlési, bizottsági döntések előkészítése; közművelődési
érdekeltségnövelő pályázat; közművelődési, művészeti és civil szervezetek hivatali ügyeinek
segítése; kulturális támogatás; lakossági egészségügyi panaszügyek intézése; művészeti
alkotások pályáztatása, zsűriztetése; nemzetközi, országos és helyi kulturális és civil
kapcsolatok; önkormányzati kitüntetések; orvosi körzethatárok módosítása; Szent Márton
kártya ügyintézés, elfogadóhelyek felkeresése; WHO-Egészséges Városok Szövetségével
kapcsolatos feladatok; „Aktív időskor Szombathelyen” önkormányzati programmal kapcsolatos
feladatok; „Szombathely visszavár” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj illetve az ezekkel
kapcsolatos minden ügykezelés.
J.
A Köznevelés, Sport és Ifjúsági Iroda az általa végzett ügyintézés, ügykezelés során
megfeleljen a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, és biztosítsa a létrejött hatósági
ügyfélkapcsolatot, beleértve esetlegesen az ügyfelek, Érintettek személyazonosságának
ellenőrzését is, illetve hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó jogszabály alapján teljesítse
az ezen jogszabályokon alapuló adatkezeléseket.
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A vonatkozó ügyek, ügykezelések közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan a Városi
Diáksport Bizottság munkájának irányítása; diák sporttáborok; diákönkormányzatok
működése; ifjúsági rendezvények támogatása; ifjúsági ügyek; iskolai sportkörök működésének
koordinálása; kötelező részvétel az óvodai nevelésben; közgyűlési, bizottsági döntések
előkészítése; köznevelési rendezvények támogatása; nemzetiségi nevelés; önkormányzati
kitüntetések - (iskolai-sport, oktatás-nevelés); ösztöndíj; óvodai beiratkozás; óvodákban
biztosított egyéb szolgáltatások; sajátos nevelési igényű gyermekek; sportkapcsolatok;
sportrendezvények szervezése, támogatása illetve az ezekkel kapcsolatos minden ügykezelés.
K.
A Főépítész Iroda az általa végzett ügyintézés, ügykezelés során megfeleljen a
vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, és biztosítsa a létrejött hatósági ügyfélkapcsolatot,
beleértve esetlegesen az ügyfelek, Érintettek személyazonosságának ellenőrzését is, illetve
hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó jogszabály alapján teljesítse az ezen jogszabályokon
alapuló adatkezeléseket.
A vonatkozó ügyek, ügykezelések közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan az
építészeti - Műszaki Tervtanács működtetése; helyi védelemmel kapcsolatos ügyek intézése;
településképi bejelentési eljárás; településképi véleményezési eljárás; településrendezési
feladatok illetve az ezekkel kapcsolatos minden ügykezelés.
L.
A Beruházási Iroda az általa végzett ügyintézés, ügykezelés során megfeleljen a
vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, és biztosítsa a létrejött hatósági ügyfélkapcsolatot,
beleértve esetlegesen az ügyfelek, Érintettek személyazonosságának ellenőrzését is, illetve
hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó jogszabály alapján teljesítse az ezen jogszabályokon
alapuló adatkezeléseket.
A vonatkozó ügyek, ügykezelések közé értendő különösen, ám nem kizárólagosan a
fejlesztések, beruházások, felújítások; intézményi karbantartás, felújítás; közműves
ivóvízellátás
és
szennyvízelvezetéssel
összefüggő
feladatok;
magánerős
közműberuházásokkal kapcsolatos ügyek; önkormányzati projektek, építési munkák,
beruházások, korszerűsítések és felújítások műszaki előkészítése, lebonyolítása, műszaki
ellenőrzése; önkormányzati felújítások, beruházások, közműfejlesztések lebonyolításával
kapcsolatos ügyek, illetve az ezekkel kapcsolatos minden ügykezelés.
M.
A Vagyongazdálkodási Iroda az általa végzett ügyintézés, ügykezelés során
megfeleljen a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, és biztosítsa a létrejött
ügyfélkapcsolatot, beleértve esetlegesen az ügyfelek, Érintettek személyazonosságának
ellenőrzését is, illetve hogy a Hivatal tevékenységére vonatkozó jogszabály alapján teljesítse
az ezen jogszabályokon alapuló adatkezeléseket.
A vonatkozó ügyek, ügykezelések közé értendő különösen, de nem kizárólagosan az ingyenes,
kedvezményes használat biztosítása; a helyiség bérbeadások; bérleti szerződés
hosszabbítása; adásvétel; elővásárlási jogról lemondás; visszavásárlási jog törlése; szolgalmi
jog alapítás; kisajátítást pótló adásvétel; kisajátítási eljárás kezdeményezése; pályáztatás
(bérbeadás, értékesítés); cégfelügyelet; vagyonkataszteri nyilvántartás illetve az azokkal
kapcsolatos minden ügykezelés.
N.
A Polgármesteri Kabinet feladatvégzése során megfeleljen a vonatkozó jogszabályi
kötelezettségeknek, és biztosítsa az ezen jogszabályokon alapuló adatkezeléseket.
Feladata között értendő különösen, de nem kizárólagosan a polgármester és az alpolgármester
tevékenységével kapcsolatos előkészítő, szervező, ügyintézői, ügyviteli, adminisztrációs és
nyilvántartási feladatok, a polgármesteri kabinet általános kapcsolattartási feladatainak
ellátása, továbbá az bejövő levelek szakterületi vezetőkhöz történő szignálása; a kitüntetések,
adományokkal kapcsolatos feladatok.
O.
Az Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet feladatvégzése során
megfeleljen a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, és biztosítsa az ezen jogszabályokon
alapuló adatkezeléseket.
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A feladatok között értendő különösen, de nem kizárólagosan a foglalkoztatottak
jogviszonyának fennállása során a jogviszony teljesítéséhez kötődő bérszámfejtéséhez
kapcsolódóan a hóközi intézményi kifizetések és a szabadságok rögzítése.
A Polgármesteri Hivatal által kötött megbízási szerződésekhez kapcsolódó személyes adatok
kezelése érdekében az érintettek tájékoztatása az adatkezelésről. A Polgármesteri Hivatal
működésével
összefüggő
versenyeztetési
eljárások,
szerződések,
megbízások
vonatkozásában felmerülő adatkezelések jogszabályban rögzítettek szerinti vezetése.
A Polgármesteri Hivatal informatikai és térinformatikai rendszerének fejlesztésével,
üzemeltetésével összefüggő személyes adatkezelések jogszabályban meghatározottak
szerinti kezelése. A Polgármesteri Hivatal szervezésében megrendezésre kerülő
rendezvények (Advent, Húsvéti vásár stb.) személyes adatkezelés szabályainak betartása.
A pontos adatkezelési célokat, illetve az ahhoz kapcsolódó felhatalmazást, vagyis jogalapokat
az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

1.2

A kezelt adatkörök

Azt, hogy adott esetben az Érintettről a Hivatal milyen adatokat kezel, elsősorban a Hivatal által
alkalmazott Adatkezelési Tájékoztató, vagy az esetlegesen külön kért egyedi adatkezelési
nyilatkozatok vonatkozó részei határozzák meg pontosan.
Az Adatkezelési Tájékoztató hatályos szövege a Hivatal honlapján mindenkor elérhetők, a
következő linken:
http://www.szombathely.hu/static/adatvedelem/adatkezelesi-tajekoztato.2949/

Az adatok forrása, felvétele és tárolása

2.
2.1

Az adatok forrása, felvétele

A Hivatal birtokába személyes adatok egyrészt közvetlenül az Érintettekről történő
adatfelvétellel, közhiteles nyilvántartásokból, ill. más adatkezelőktől történő adatátvétel útján
kerülhetnek.
A Hivatal különösen az alábbiakról tájékoztatja az Érintetteket az adatkezeléssel
kapcsolatosan:
 az adatkezelésre, valamint az adatfeldolgozásra jogosult személyéről és
tevékenységéről, így többek között az adatfeldolgozó, vagy adatkezelő nevéről és
címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatfeldolgozó vagy
adatkezelő által feldolgozott adatokról, illetve a Hivatal, az adatkezelésre, valamint az
adatfeldolgozásra jogosult további személyek képviselőjéről és elérhetőségeiről;
 az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről;
 az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen műveleteket végez a Hivatal az adatokkal,
illetve az adatokon;
 az adatkezelés jogalapjáról – hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul-e és hogy ezen
hozzájárulás bármikor visszavonható, ill. hogy az adatkezelést jogszabály írja-e elő,
esetleg szerződésen vagy jogos érdeken és érdekmérlegelésen alapul-e, illetve, hogy
milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 az adatkezelés időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 az esetlegesen alkalmazott korlátozásokról;
 a kezelendő adatok köréről;
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 arról, hogy kik és milyen célból ismerhetik meg az adatokat, illetve hogy történhet-e
adattovábbítás, vagy adatátadás valamely arra jogosult számára, ha ezen információk
közlését a Hivatal számára jogszabály lehetővé teszi, illetve az esetleges adattovábbítás
jogalapjáról, a lehetséges címzettjéről;
 az Érintettet megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, valamint jogorvoslati
lehetőségeiről.
A Hivatal az adatok felvételekor minden esetben eleget tesz a jogszerű, tisztességes és
átlátható adatkezelés alapelvének, vagyis az Érintettet megfelelő módon az Adatkezelési
Tájékoztatóban, kellő részletezettséggel tájékoztatja.
A Hivatal a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az adatot fogadó munkavállaló,
köztisztviselő kötelezettsége, hogy szükség esetén tegyen eleget tájékoztatási
kötelezettségének, beleértve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati
lehetőségeinek ismertetését is. Tekintettel arra, hogy a hozzájárulás megadásának
megtagadása különböző adatkezelések esetén más-más következményekkel jár, az
adatgazda feladata, hogy az adatkezelés eljárásrendjében a hozzájárulás megtagadásának
következményeit rögzítse.
Az adatot fogadó munkavállaló, köztisztviselő az eljárást megindító, és adott esetben a
hozzájáruló nyilatkozatot is tartalmazó nyomtatvány eredeti példányát az Iratkezelési
szabályzatában meghatározott előírások szerint köteles kezelni, és az irattári tervben
meghatározott időtartamig megőrizni.
Amennyiben a hatósági eljárás megindításához, jogszabályban meghatározott
adattartalommal benyújtott kérelem szükséges, az adatkezelést végző munkavállaló,
köztisztviselő kizárólag a megfelelő adattartalommal ellátott kérelmet fogadhatja el.
Az adatkezelés során, függetlenül attól, hogy papír alapon vagy elektronikus adatfeldolgozó
rendszeren történt-e az adat fogadása, biztosítani kell, hogy a nyomtatványon rögzített
adatokon túlmenően az adatbefogadás időpontja, valamint az adatkezelést végző
munkavállaló, köztisztviselő azonosítója visszakereshető módon legyen tárolva.
A Hivatal Ügyfeleitől különleges adatokat lehetősége szerint nem, vagy csak kivételes esetben,
szűk körben és minimális mennyiségben igényel, kezel.
Amennyiben a Hivatal mégis kezel ilyen adatokat, vagy birtokába jut ilyen adatoknak, úgy ezen
adatkezelési tevékenységére egyaránt irányadónak tekinti a Rendelet különleges adatok
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, és fokozottan ügyel a biztonságos adatkezelés
körülményeire, feltételeire, illetve azok betartására.
A Hivatal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 16 év alatti kiskorú Érintettek adatai fokozott
védelemben részesüljenek, így az ő személyes adataikat a Hivatal a különleges adatok
kezelésére irányadó szabályok szerint kezeli.

2.2

Az adatok tárolása

Az adatok megőrzési idejét az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben rögzítettek határozzák meg.
A tárolás helyétől függetlenül és az azt végző személyétől és a tárolás módjától, minden
adattárolás úgy történik, hogy a tárolt adatokhoz illetéktelenek – ideértve a Hivatal azon
munkavállalóit, köztisztviselőit és a Hivatallal szerződéses, vagy egyéb kapcsolatban álló
adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységet végző személyeket is, akik nem jogosultak
ezen adatok megismerésére, kezelésére – ne férhessenek hozzá, az adatok bizalmassága ne
sérülhessen, biztosított maradjon az adat teljes életciklusa alatt.
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Az adatok felhasználása

3.

A Hivatal az Érintettek személyes adatait kizárólag az irányadó jogszabályokban, valamint az
adatfelvételkor meghatározott célból – illetve adatátvétel esetén, az ott jelzett célból – használja
fel a jelen Szabályzatban foglalt keretek között.
A Hivatal és Érintett adatkezelési célokhoz igazodó konkrét felhasználási tevékenységeket
elsődlegesen a Hivatal által alkalmazott Adatkezelési Tájékoztatók tartalmazzák.

Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás

4.
4.1

Az adattovábbítások általános szabályai

A Hivatal az Érintettekről a tudomására jutott személyes adatokat biztonságos formában az
adatkezelés céljához igazodóan akkor továbbíthat, ha


ahhoz az Érintett hozzájárult, vagy



arra a Hivatal számára jogszabály lehetőséget biztosít, vagy



a Hivatal vagy más harmadik fél jogos érdekére tekintettel, vagy



az szerződés teljesítése érdekében szükséges.

A Hivatal, amennyiben egy adott folyamat során az Érintettnek joga van jogorvoslati eljárás
kezdeményezésére a jogszabályokban rögzítettek szerint, úgy az eljárás során keletkezett,
a jogorvoslat elbírálásához szükséges iratokat – az azokban foglalt, a Hivatal tudomására
jutott személyes adatokkal együtt - a jogorvoslat elbírálására jogosult másodfokú hatóság,
illetőleg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság részére továbbíthatja.
Ez az adattovábbítás minden esetben jogszabályi felhatalmazás alapján történik. A jogorvoslati
fórumok részére történő adattovábbításokra a Hivatal a jelen Szabályzatban foglaltakat tekinti
irányadónak.
Amennyiben nem egyértelmű, hogy az Érintett adatok továbbíthatóak-e, úgy az adatátadást
megelőzően az adatvédelmi tisztviselőhöz kell fordulni, aki arról véleményt ad.
Az adatvédelmi tisztviselő megkeresésének elmulasztása esetén az adatátadás esetleges
jogszerűtlenségéért a felelősség kizárólag az adatot átadó személyt, vagy csoportot, illetve
tevékenységükért felelős vezetőjüket terheli.
Azt, hogy adott Érintett esetén pontosan milyen adattovábbításokra, illetve hatósági
adatszolgáltatásokra van lehetőség az Adatkezelési Tájékoztató határozza meg pontosan.
A tájékoztatóban található részletes információ arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás
milyen jogalappal, milyen feltételekkel történik, illetve történhet, azaz hogy adott esetben ez az
Érintett mely személyes adataira terjed ki, illetve hogy az adathoz ki és milyen céllal férhet
hozzá, továbbá, hogy a Hivatalt, illetve a címzettet milyen jogok és kötelezettséget illetik meg
és terhelik.
Amennyiben erre a Hivatalnak lehetősége van, úgy az adattovábbítást, illetve a továbbított
adatok mennyiségét, kezelésének és felhasználásának lehetséges céljait, kezelésének
lehetséges időtartamát, továbbításának lehetséges címzettjeit korlátozza.
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Hatósági adatszolgáltatások

Az adatkérésre jogszabály alapján jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság,
nemzetbiztonsági szolgálat, megkeresés küldésére jogosult szerv vagy más hatóság (például
közjegyző, gyámhatóság, adóhatóság, NAIH, stb.) törvényben meghatározott feladatai
ellátásának biztosítása céljából elrendelt vagy kérelmezett adatszolgáltatási igényének a
Hivatal eleget tesz, így e körben személyes adatokat is továbbít(hat) az Érintettekről ezen
szervek, szervezetek felé.
A szolgáltatandó adatok körét és fajtáit, a hatóság általi adatkezelés célját és feltételeit, az
adatok megismerhetőségét, az azokhoz való hozzáférést, az adatkezelés időtartamát, az
adattovábbításról való Érintetti értesítés lehetőségét, illetve az adatszolgáltatás teljesítésére a
Hivatal számára rendelkezésre álló időtartamot, valamint az adattovábbítás módját a
vonatkozó jogszabályi keretek között az adatkezelést elrendelő szerv vagy szervezet határozza
és állapítja meg.
A törvényi felhatalmazásra alapuló megkeresés esetén teljesített adatszolgáltatással
kapcsolatos tényeket, körülményeket az adatvédelmi tisztviselő jegyzőkönyv felvételével
dokumentálja.

5.

Adatok másolása, adatkezelések összekapcsolása

Az Érintett személyes adatainak felhasználása csak a hozzájárulásában megadott, vagy
megfelelő jogszabályi felhatalmazásban meghatározott cél érdekében engedélyezett.
Az Érintetti adatok másolása, azokból származtatott - de a személy azonosítására alkalmas –
új adatok létrehozása, más adatbázisokkal összekapcsolása új adatkezelésnek minősül,
amelyhez – a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén- a Hivatalnak be kell szereznie az
Érintett hozzájárulását, vagy rendelkeznie kell a megfelelő jogszabályi felhatalmazással.
Az adatokból képzett, a személy azonosítására alkalmas adatoktól megfosztott új, képzett
adatokat a Hivatal felhasználja statisztikák, belső kimutatások készítésére.

6.

Nyilvánosságra hozatal

A Hivatal személyes adatot kizárólag abban az esetben hozhat nyilvánosságra, ha azt
jogszabály rendeli el vagy ahhoz az Érintett előzetesen hozzájárul. A Hivatal által készített,
személyes adatokon is alapuló, de megfelelően anonimizált statisztikai adatok nyilvánosságra
hozhatóak.
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Adatok törlése, megsemmisítése

Az adatok megőrzési idejét a vonatkozó ágazati jogszabályok, illetve az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben
rögzítettek határozzák meg.
A Hivatal az Érintett számára biztosítja a lehetőséget, hogy írásos megkérésére indokolatlan
késedelem nélkül az adatokat törli, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll, figyelembe véve
azonban elsődlegesen azt, hogy a Hivatal az Érintett adatát nem törölheti, ha a további
adatkezelést jogszabály rendeli el:


a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték, illetve a jogszabályi, illetve az Adatkezelési
Tájékoztató szerint határidő lejárt;



az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;



az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre;



a személyes adatokat jogellenesen kezelték;



az Érintett azt kéri és a törlésnek nincs jogi akadálya, és más az adatkezeléssel
Érintett harmadik személy jogos érdekét nem sérti;



az adatok hibásak, pontatlanok, tévesek, tekintettel azonban kezelésük céljára és
a kapcsolódó jogszabályi előírásokra;



a személyes adatokat a Hivatalra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Hivatal azonnal végrehajtja az általa kezelt adatok törlését, ha annak végrehajtását bírósági
ítélet rendeli el, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az
adatkezelés jogellenességét megállapítja, elrendeli az adatok törlését és a Hivatal e döntés
ellen bírósághoz nem fordul.
A Hivatal a papír alapú adathordozókon tárolt adatok törlését az Irattári Terv selejtezési
előírásai szerint hajtja végre. Az adat törlését minden esetben az adatkezelésért felelős
szervezeti egység vezetője köteles kezdeményezni, a selejtezésről jegyzőkönyvet kell
készíteni.
Az adatok törlését az adatgazda utasítására a kijelölt köztisztviselő, munkavállaló hajtja végre.
Az adattörlés végrehajtójának azonosítóját, a végrehajtás idejét az adatfeldolgozó rendszerben
visszakereshető módon naplózni kell, a naplóállományt öt évig meg kell őrizni.

8. A személy- és vagyonvédelemmel összefüggő
adatkezelési szabályok
A személy- és vagyonvédelemmel összefüggő előírásokra vonatkozóan a Hivatal mindenkor
hatályos vonatkozó szabályzataiban foglalt részletes rendelkezések, illetve az Adatvédelmi
Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.
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A statisztikai célú adatkezelés szabályai

A Hivatal jogosult az foglalkoztatott, az Érintett adatait megfelelően anonimizált formában a
saját statisztikai elemzései céljából felhasználni, illetve ilyen célból másnak átadni.
A Hivatal jogosult és köteles az erre jogszabályban feljogosítottak számára a felhatalmazó
jogszabályokban, illetve hatósági adatszolgáltatási rendelkezésekben rögzítettek szerint adatot
szolgáltatni statisztikai célra.
A statisztikai adatok, megfelelően anonimizált formátumban, egyebekben – a jogszabályok
biztosította keretek között – korlátozás nélkül felhasználhatók a Hivatal céljaira.

10. Az adatvédelmi nyilvántartás
A nyilvántartás, illetve résznyilvántartásainak fenntartásáról, időszakos frissítéséről, illetve
megőrzéséről az adatok kezelésére és átadására jogosult szervezeti egységek kötelesek
gondoskodni az adatvédelmi tisztviselővel szorosan együttműködve.
Az adatvédelmi nyilvántartás a Hivatalon belül is korlátozottan nyilvános, ahhoz csak a
nyilvántartás fenntartásával összefüggő feladatot ellátó személyek férhetnek hozzá.
Kivételes esetben más Hivatal foglalkoztatottjai is hozzáférhetnek a nyilvántartáshoz, ha ez
munkaköri feladatuk ellátásához feltétlenül szükséges és ezt az adatvédelmi tisztviselő
értesítésével felettesük számukra engedélyezte.
Az adatvédelmi nyilvántartásba való betekintés, illetve az ahhoz való hozzáférés, valamint az
abból történő adattovábbítás dokumentált, naplózott.
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III. Az Érintett jogai és azok érvényesítése
1.

Az Érintett jogairól általánosságban

A Hivatal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az Érintettek mindenkor tisztában legyenek az őket
megillető jogokkal és kötelezettségekkel az adatvédelem terén is.
A Hivatal ennek érdekében adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztat, megalkotta a jelen
Szabályzatot, illetve az Adatkezelési Tájékoztatót.
A Hivatal az Adatvédelmi Tájékoztató nyilvánosságát és megismerhetőségét elsősorban
honlapján keresztül biztosítja az Érintettek számára, de a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez
is fordulhatnak az Adatkezelési Tájékoztatóban és jelen Szabályzatban meghatározott emailes elérhetőségen keresztül, továbbá az megismerhető minden olyan formanyomtatványhoz
kapcsolódóan, melyben az ügyfél kifejezett hozzájáruló nyilatkozatot tesz.
Amennyiben a természetes személy a Hivatallal abból a célból veszi fel a kapcsolatot, hogy
gyakorolhassa jogait az általános adatvédelmi rendelet értelmében, azt az alábbiak szerint
szükséges figyelembe venni azzal, hogy a részletszabályokat az Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza.
A kérelmekre a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, és alapvetően a kérelem
kézhezvételétől számított 25 napon belül belül válaszol. A Hivatalhoz való beérkezésnek az az
időpont számít, amikor az Érintett kérelme a Hivatalhoz hiánytalanul és hiteles módon
beérkezik.
Amennyiben a kérelem tartalma nem egyértelmű, vagy hiányos, a Hivatal további pontosítást
kérhet az Érintettől. A Hivatal kiegészítő információkat kérhet a kérelmező
személyazonosságának megerősítése érdekében. A kérelem elutasítása esetén a Hivatal
tájékoztatja az Érintettet az elutasítás okairól, valamint arról, hogy joga van panaszt benyújtani
az adatvédelmi hatósághoz és jogorvoslatot kérni.

2.

Az Érintett jogai

2.1

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog

Az Érintett kérelmére a Hivatal, mint adatkezelő, jogszabályi felhatalmazás alapján
tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
A Hivatal a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon
belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a
tájékoztatást.
A jelen pont szerinti tájékoztatás ingyenes, feltéve, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Hivatalhoz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben a Hivatal az általa nyújtott tájékoztatásért költségtérítést állapít meg.
A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az Érintettet kérelmére a Hivatal
tájékoztatja arról:
A. hogy személyes adatait maga a Hivatal, illetve a megbízásából vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e
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B. illetve, ha a az Érintett személyes adatait a Hivatal vagy a megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, a Hivatal az (A) bekezdésben
meghatározottakon túl az Érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes
adatait, és közli vele


a kezelt személyes adatok forrását,



az adatkezelés célját és jogalapját,



a kezelt személyes adatok körét,



a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek
- ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket körét,



a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam
meghatározásának szempontjait,



az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése
módjának ismertetését és



az Érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült
adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az
azok kezelésére tett intézkedéseket.

Az Érintett hozzáféréshez, tájékoztatáshoz való jogának érvényesítését a Hivatal az elérni
kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés
elengedhetetlenül szükséges
 az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások - így különösen a
büntetőeljárás - hatékony és eredményes lefolytatásának,
 a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,
 a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések
végrehajtásának,
 a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének,
 az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen
a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy
 harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

2.2

Helyesbítés joga

A Hivatal a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy
hiányosak, azokat - különösen az Érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti,
illetve ha az az adatkezelés céljával és a vonatkozó jogszabályokkal összeegyeztethető, az
Info. tv-ben meghatározottak szerint.

2.3

Adatkezelés korlátozásához való jog

A Hivatal a személyes adatok kezelését korlátozza, ha az Érintett ezt kéri, ha azt a jogszabály
lehető teszi és ha az Info. tv. részletes szabályai szerint arra lehetőség van.
Ha a korlátozásra a jogszabály lehetőséget ad, az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt
a korlátozással érintett személyes adatokkal a Hivatal, illetve az általa megbízott, vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet
kizárólag az Érintett jogos érdekének érvényesítése céljából, vagy törvényben, nemzetközi
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szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint
végezhet.

2.4

Törléshez való jog

Az Érintett kérelmére a Hivatal a személyes adatot a jelen Szabályzat II. fejezetének 7. pontja
szerint törli.
Ha megalapozottan feltehető, hogy ezen jog érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az
Érintettel nem azonos személy, - a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a Hivatal a
kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően
teljesíti.
Ha az Érintett kérelmét a Hivatal, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul
tájékoztatja:
 az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
 az Érintettet a jogszabály alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének
módjáról, így különösen arról, hogy a Hivatal, illetve a megbízásából vagy, rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok törlésére, vagy ezen adatok
kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is
gyakorolhatja.

3.
A.

Az Érintetti jogok érvényesítésének biztosítása
A Hivatal az Érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és
szervezési intézkedéseket tesz, így különösen
 az Érintett részére az e törvényben meghatározott esetekben nyújtandó bármely
értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő,
világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és
 az Érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló
kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt
napon belül elbírálja és döntéséről az Érintettet írásban, vagy ha az Érintett a kérelmet
elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

B.

Ha az Érintett kérelmét a Hivatal, illetve a megbízásából, vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy ezen adatok kezelésének
korlátozását elutasítja, az Érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja:
 az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
 az Érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének
módjáról, így különösen arról, hogy a Hivatal, illetve a megbízásából vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére,
vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság
közreműködésével is gyakorolhatja.
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A Hivatal a fentiek szerinti tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan
késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha
ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges alábbi, valamely érdekek biztosításához:
 az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások - így különösen a
büntetőeljárás - hatékony és eredményes lefolytatásának,
 a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,
 a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések
végrehajtásának,
 a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének,
 az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen
a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy
 harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

4.

Hatósághoz és Bírósághoz fordulás joga

Jogainak érvényesítése érdekében az Érintett
A. a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti a Hivatal intézkedése jogszerűségének
vizsgálata céljából, ha a Hivatal az Érintetti jogok érvényesítését korlátozza vagy ezen
jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
B. a Hatóság eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes
adatainak kezelése során a Hivatal, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
C. a Hivatal, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési
műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha
megítélése szerint a Hivatal, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások
megsértésével kezeli.

5.

Hivatalhoz, adatvédelmi tisztviselőhöz fordulás

Az Érintettnek minden esetben lehetősége van arra, hogy mindezen eljárások megindítása előtt
a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és véleményét, tanácsát kérje, illetve, hogy az
adatkezelést érintő problémát nála is jelezze.
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IV. A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok kezelésének
szabályai
1. A foglalkoztatott adatainak kezelésére vonatkozó
általános szabályok
A Hivatal összhangban a vonatkozó jogszabályokban – így elsősorban a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvényben, valamint a Rendeletben és az Infotv-ben – foglaltakkal, a köztisztviselői, a
munkavállalói, illetve a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személyek (a
továbbiakban együttesen: foglalkoztatottak) esetén is tiszteletben tartja e személyek
személyhez fűződő jogait, így különösen személyes adataik védelmét és biztosítja ezen adatok
bizalmasságát és védelmét.
A jelen Szabályzatban foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok irányadók a
foglalkoztatottak személyes adatainak kezelésére is, amennyiben jogszabály, vagy a
Szabályzat jelen fejezete ettől eltérően nem rendelkezik.
A Hivatal és a foglalkoztatott kölcsönös tekintettel van egymás érdekeire és a munkaviszonyra
vonatkozó jogszabályokban foglaltakra, a munkaviszony fennállása alatt a munkaviszonyhoz
kapcsolódó jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a
tisztesség elvének megfelelően járnak el, kölcsönösen együttműködve, valamint tartózkodnak
olyan magatartást tanúsításától, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti, sértheti vagy
veszélyeztetheti.
A Hivatal – összhangban a vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal – a foglalkoztatottól csak
olyan nyilatkozat megtételét vagy adat közlését kéri, amely személyiségi jogát nem sérti, és a
munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából, vagy jogszabályi
rendelkezések alapján lényeges.
A Hivatal a személyes adatok kezelése során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés
alapelveit, amelyek a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség,
adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, az
alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elve.
A foglalkoztatottak számára átláthatónak kell lennie, hogy a személyes adatokat a Hivatal
hogyan gyűjti, illetve kezeli.
Az átláthatóság megköveteli azt is, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás közérthető
(világos és egyértelműen megfogalmazott) és könnyen elérhető legyen.
A Hivatal tájékoztatja a foglalkoztatottakat különösen, de nem kizárólagosan:












a Hivatal kilétéről, azaz a Hivatal adatairól és elérhetőségéről
az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről
az adatkezelés jogalapjáról;
az adatkezelés céljáról; valamint – ha ez lényeges körülmény –, hogy milyen
műveleteket végez a Hivatal az adatokkal, illetve az adatokon;
adatátadásra, vagy adattovábbításra sor kerül-e;
a felvett adatkörökről;
a megőrzési időről;
a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, garanciákról
és jogokról;
az alkalmazott eszközök, megoldások, amelyek a foglalkoztatott ellenőrzését szolgálja;
arról, hogy a foglalkoztatott milyen jogok illetik meg az adatkezelés során és hogyan
gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat;
egyéb, az adatkezelés sajátosságából eredő körülmények, feltételekről.
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Erről részletesen az Adatkezelési Tájékoztató ad tájékoztatást, amely tájékoztató és az egyéb
adatkezelési tartalommal bíró dokumentumok az átláthatóságot szolgálják.
Foglalkoztatottak adatit gyűjteni, kezelni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a
céllal összeegyeztethető módon lehet. A személyes adatok kezelésének céljait a Hivatal
konkrétan fogalmazza meg. A Hivatal a személyes adatok körét pedig a célhoz szükséges
minimumra korlátozza.
Különleges adatokat a Hivatal – amennyiben erre lehetősége van – egyáltalán nem, vagy
kizárólag a szükséges mennyiségben kezel a foglalkoztatottakról. Amennyiben ilyen
adatkezelésre mégis sor kerül, úgy a Hivatal a lehető legszigorúbb szabályok szerint kezeli
ezen adatokat, a minimálisra szorítva a kezelés idejét és az adatokhoz való hozzáférést.
Az ilyen jellegű adatkezelésre – amennyiben az lehetséges vagy ésszerű – külön felhívja a
foglalkoztatottak figyelmét.
A foglalkoztatottakról kizárólag csak a szükséges mennyiségű adat gyűjthető, illetve kezelhető,
így elvárás, hogy az adatkezelés célja szempontjából releváns legyen az adat. Ezen elvből
következik, hogy „felesleges”, cél nélkül kezelt adatokat a Hivatal törli, vagy megfosztja
személyes adat jellegüktől (anonimizálja), valamint az is, hogy a Hivatal csak olyan adatot
kezel, mely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A Hivatal
a foglalkoztatottakról személyes adatokat nem halmoz fel.
Az adatok megőrzési idejét a Hivatal pontosan meghatározza a vonatkozó jogszabályokra
tekintettel és azokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzíti.
Mivel kiemelt fontosságú, hogy minden tárolt adat a valóságnak megfelelő, pontos legyen, az
adatok pontossága és naprakészsége érdekében a Hivatal minden ésszerű lépést megtesz,
adatot egyeztet a foglalkoztatottal, adott esetben közhiteles nyilvántartásból adatot kér le. A
Hivatal számára ez kiemelt jelentőséggel bír, hiszen az esetleges jogszabályban rögzített
kötelezettségi teljesítéséhez (pl. adózási vagy társadalombiztosítási befizetések teljesítése)
elengedhetetlen. Ugyanakkor az egyes adatok változása esetén a foglalkoztatottnak
kötelezettsége a változás lehető legrövidebb időn belüli bejelentése.
Kifejezett jogszabályi előírás hiányában a Hivatal a foglalkoztatottakról rendelkezésére álló
személyes adatokat, bizonyos idő után törölni/anonimizálni köteles.
A Hivatalnak biztosítja, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, amelynek
érdekében véletlen adatvesztéssel, jogosulatlan megszerzéssel szembeni megfelelő védelmi
intézkedéseket tesz meg.
A Hivatal törekszik rá, hogy adatkezelési tevékenységét oly módon végezze, hogy az
adatkezelés teljes tartama alatt megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Ennek megfelelően a Hivatal a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok biztonságáról,
továbbá megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést, amelyek feltétlenül
szükségesek ahhoz, hogy a jogszabályokban, foglalt adatbiztonsági rendelkezések a lehető
legnagyobb mértékben érvényre jussanak.
Így e körben az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
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személyes

adatainak

A Hivatal a foglalkoztatottaktól csak olyan személyes adatokat kezelhet, amely:
A. a foglalkoztatott személyhez fűződő, illetve adatvédelmi jogait nem sérti;
B. a munkaviszony előkészítése, létesítése, fenntartása, teljesítése vagy megszűnése
szempontjából lényeges, azaz a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefügg;
C. amelyet munkaviszonyra vonatkozó jogszabály, illetve szabály ír elő, vagy amely
munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség
teljesítése érdekében szükséges;
D. továbbá, amelynek kezeléséhez a foglalkoztatott hozzájárulását adja.
A Hivatal különösen a következő adatkörökbe tartozó személyes adatokat kezeli a
munkaviszonnyal összefüggésben, mint például:
 személyazonosító adatok;
 kapcsolati, elérhetőségi adatok;
 iskolai végzettségre, képzettségre, továbbképzésre/oktatásra, vizsgákra, illetve ezek
teljesítésére, értékelésére vonatkozó adatok;
 családi, rokoni kapcsolatokra, családi állapotra vonatkozó adatok;
 a munkavégzéssel összefüggő alkalmassági- és egészségügyi adatok;
 a korábbi munkavégzéssel összefüggő adatok – így elsősorban a korábbi –
munkahelyekre, munkakörökre vonatkozó információk;
 társadalombiztosítással, adózással, bérszámfejtéssel összefüggő adatok;
 a munkakör betöltésével kapcsolatos összeférhetetlenséggel összefüggő adatok;
 a munkavégzéssel összefüggésben keletkezett adatok – így például a foglalkoztatott
munkájának értékelése, minősítése, feladatteljesítésével összefüggésben keletkezett
adatok.
Különleges adatokat – mint például egészségügyi adatok, vagy büntetett előéletre vonatkozó
személyes adatok – a Hivatal csak a szükséges esetekben kezel.
A Hivatal a foglalkoztatottakat személyes adataik kezelésével kapcsolatban minden esetben
tájékoztatja.

3.

A foglalkoztatott adatainak felhasználása és feldolgozása

A Hivatal a foglalkoztatottra vonatkozó tényt, adatot, véleményt vagy más információt harmadik
személlyel kizárólagosan csak jogszabályban meghatározott esetben, a munkaszerződés,
kinevezés teljesítésével összefüggésben, vagy a Hivatal, vagy harmadik személy jogos
érdekeinek védelme érdekében, illetve a foglalkoztatott kifejezett hozzájárulásával közöl.
A Hivatal által a foglalkoztatottról kezelt személyes adatokat a Hivatal más foglalkoztatottja
csak akkor, és csak olyan mértékben ismerhetik meg, amennyiben ez a munkakörükbe tartozó
feladatik ellátásához feltétlenül szükséges és nélkülözhetetlen. Az így megismert személyes
adatokat a foglalkoztatott kötelesek mindenkor bizalmasan kezelni.
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A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok statisztikai célra kizárólag a jogszabályi keretek között
felhasználhatók, illetve ilyen célra külön hozzájárulása nélkül, személyazonosításra
alkalmatlan (anonim) módon átadhatók. A foglalkoztatotti adatok kezelésének időtartama a
mindenkori köztisztviselői-, munka-, adó- és társadalombiztosítási jogszabályokban
meghatározottak figyelembevételével történik.

Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás

4.

A foglalkoztatott személyes adatainak harmadik személyek felé történő továbbítása vagy
hozzáférhetővé tétele csak jogszabály, vagy a kinevezés, munkaszerződés teljesítésével
összefüggésben, vagy a Hivatal vagy harmadik személy jogos érdekeinek védelme érdekében,
illetve a munkavállaló hozzájárulása alapján lehetséges.

A foglalkoztatottat megillető jogok

5.

A foglalkoztatottat az adatkezeléssel kapcsolatosan különösen a következő jogok illetik meg:
A. az adataik kezelésével kapcsolatosan tájékoztatást kérhetnek munkahelyi vezetőjüktől,
illetve az adatvédelmi tisztviselőtől;
B. kérhetik adataik pontosítását, javítását, illetve felhasználásának korlátozását, vagy
amennyiben ez lehetséges, törlését;
C. amennyiben az adatkezelés hozzájárulásukon alapul, úgy ezen hozzájárulásukat
visszavonhatják;
D. panasszal élhetnek az adatkezeléssel összefüggésben a Hivatalnál (vezetőjüknél, illetve
az adatvédelmi tisztviselőnél), illetve az adatvédelmi hatóságnál, valamint bírósághoz
fordulhatnak.

6. Az állásajánlatra pályázók, új belépők személyes
adatainak kezelése
A Hivatal már a pályázat leadásakor a pályázónak Tájékoztatót ad át, majd az új belépőknek
is rendelkezésére bocsátja az Adatvédelmi Tájékoztatót még a munkaviszony létesítése előtt.
A tájékoztatóban foglaltak megismerése elsősorban a foglalkoztatott kötelezettsége,
ugyanakkor a Hivatal a megértés és megismerés érdekében minden tőle elvárhatót megtesz,
így az Érintett, foglalkoztatott jogosult bármely kéréssel és kérdéssel bármikor a Hivatalhoz
fordulni. A Hivatal igyekszik minden adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre választ adni.

A Hivatal a pályázót, új belépőt legalább az alábbiakról tájékoztatja:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

a Hivatal, mint adatkezelő pontos megnevezéséről, elérhetőségéről
az adatvédelmi tisztviselője megnevezéséről, elérhetőségéről
a Hivatal adatkezelésének jogalapjáról
a Hivatal által kezelt adatok köréről
a Hivatal általi adatkezelés céljáról és az adatok felhasználásáról
az adatok megőrzéséről
a pályázók adataihoz hozzáférő személyek köréről
bizalmas adatkezelésről és a pályázót megillető jogokról:
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I. a pályázó személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival, kérelmeivel
kapcsolatos jogairól
J. igénybe vett adatkezelők és adatfeldolgozókról
Az állásra pályázók, új belépők személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes
szabályokat az Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

V. A Hivatal adatvédelmi szervezete
A Hivatal átlátható működését biztosítandó, a GDPR-ban és az Infotv-ben, a jelen
Szabályzatban, valamint a hozzá kapcsolódó, a Hivatal által ellátott egyéb tevékenységekre
vonatkozó belső szabályzatokban meghatározott és adatkezeléssel járó tevékenységek
jogszerű keretek között történő lefolytatása érdekében, az alábbiakban határozza meg a
mindezeket garantálni hivatott eljárás- és szervezetrendszerét.
A Hivatal az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében az adatkezelés összes
körülményéhez, így különösen céljához, valamint az érintettek alapvető jogainak
érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatokhoz igazodó műszaki és szervezési
intézkedéseket elvégzi, ideértve indokolt esetben az álnevesítés alkalmazását. Ezeket az
intézkedéseket a Hivatalon belül rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

1.
1.1

Az adatkezelési tevékenységben résztvevő személyek
Az adatvédelmi tisztviselő

A Hivatal a GDPR-ban foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint a jelen Szabályzatban
foglaltak érvényesítése és felügyelete érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz, akit a
Jegyző nevez ki.
A Hivatal jegyzője intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő módjában álljon
a kötelezettségek és feladatok független ellátása, az adatvédelmi tisztviselő a személyes
adatok védelmével kapcsolatos, a folyamatokba megfelelő módon és időben bekapcsolódjon
és támogatja feladatai ellátásában azzal, hogy biztosítja számára azokat az forrásokat,
amelyek e feladatok végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési
műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű
ismereteinek fenntartásához szükségesek.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő
figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel
végzi.
Az adatvédelmi tisztviselő legalább a következő feladatokat ellátja:
 tájékoztat és szakmai tanácsot ad a Rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami
adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
 ellenőrzi a Rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi
rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső
szabályainak való megfelelést
 kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint
nyomon követi a hatásvizsgálat Rendelet szerinti elvégzését;
 együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
 az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó a felügyeleti hatóság felé,
valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.
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Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő
figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel
végzi.
Feladatai ellátása során az adatvédelmi tisztviselő jogosult:
A. adott adatkezelési tevékenységgel összefüggésben felvilágosítást kérni,
B. véleményt nyilvánítani, észrevételeket, javaslatokat tenni minden adatvédelmi
kérdésben (így különösen, szabályzatok, szabályzat-tervezetek, szerződések,
szerződés-tervezetek és egyéb nyilatkozatok kiadása kapcsán; a személyes adatokat
érintő dokumentáció kapcsán, valamint az adatvédelmi jogsértésekből következő
szankciók és felelősségre vonások tekintetében);
C. olyan helyiségbe belépni, ahol adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység folyik,
D. feladatainak ellátása során kéréssel fordulni, illetve intézkedés kezdeményezni az
Érintett szervezeti egység vezetőjénél
Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat a Hivatalon belül azzal, hogy a jegyző
biztosítja, hogy ezen további feladatok ellátásából ne fakadjon összeférhetetlenségi helyzet.
Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség és az
adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség is köti.
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Résztvevő további személyek

Az adatvédelmi feladatok ellátásának elősegítése, az adatvédelmi tisztviselőn kívül együttes
feladata:
 az adatkezelést végző személyeknek,
 az egyes szervezeti egységek vezetőinek
 adatkezelésért felelős szervezeti egység foglalkoztatottjainak
 a Hivatallal szerződéses, vagy egyéb kapcsolatban álló adatkezelési, vagy
adatfeldolgozási tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek.
A fent felsoroltak kötelesek az adatvédelmi tisztviselő kérésére megadni a munkájához
szükséges információkat.
A szakmailag illetékes szervezeti egységeknek, illetve az adott tervezet készítéséért felelős
foglalkoztatottnak kötelessége idejében tájékoztatni az adatvédelmi tisztviselőt az
adatkezelést, vagy azokat érintő belső szabályzatok, szerződések változásairól,
módosításairól, valamint azok tervezetét véleményezés céljából meg kell küldenie részére,
hogy arra szükség esetén észrevételt tehessen.
Hatóságoktól, illetve más külső szervektől, illetve más személyektől érkező megkeresések,
panaszok, esetleges adatvédelmi incidensek vagy visszaélések véleményezése, vizsgálata
esetén az adatvédelmi tisztviselő bevonása e feladatba, az adatok kezelésére és átadására
jogosult szervezeti egység döntésétől függ. Az adatvédelmi tisztviselő bevonásának mellőzése
ezen szervezeti egység felelőssége.
Az adatvédelmi kérdéseket érintő megkeresésekről, panaszokról, azok teljesítéséről vagy
elutasításáról, az esetleges adatvédelmi incidensekről az adatok kezelésére és átadására
jogosult szervezeti egység nyilvántartást köteles vezetni és ezekről értesíteni köteles az
adatvédelmi tisztviselőt.
A Hivatal minden területi egységét vezető vezetőjének közös feladata a Hivatalon belüli
információ, adat áramlás és átadás folyamatos figyelemmel kísérése és ezáltal annak
biztosítása, hogy információkhoz, adatokhoz csak olyan szervezet vagy személy jusson hozzá,
akinek ezt jogszabály lehetővé teszi, illetve akinek az a feladata elvégzéséhez szükséges.
Amennyiben a Hivataltól valamely szervezet vagy személy személyes adat kiadását kéri, a
kérelmet a kérelem teljesítéséért felelős szervezeti egység saját hatáskörében megválaszolja,
vagy kétség esetén megküldi az adatvédelmi tisztviselőnek is, az adatok kiadhatóságának
eldöntése érdekében.

2. A foglalkoztatottak adatvédelmi és adatbiztonsági
kötelezettségei
A Hivatal valamennyi foglalkoztatottja munkavégzése során köteles saját területén jelen
Szabályzat rendelkezéseit, előírásait megtartani, illetve betartásuknak érvényt szerezni.
A Hivatal foglalkoztatottjai kötelesek jelen Szabályzat, továbbá a hatályos jogszabályok szerint
a rájuk bízott, illetve tudomásukra jutott személyes adatokat megőrizni.
A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános
adatokra vonatkozó, külön meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségekre.
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A foglalkoztatott kizárólag a feladatkörükkel összefüggésben ismerhetik meg az Érintettek,
illetve más foglalkoztatott személyes adatait.
A foglalkoztatott kötelezettségei különösen:
 a munkája során tudomására jutott személyes adatokat nem közölhet illetéktelen
személlyel, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására
 aki munkakörével összefüggésben személyes adat birtokába jut, vagy annak
megismerésére jogosult, az köteles a jelen Szabályzatban meghatározott személyes
adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket, előírásokat betartani;
 a tudomására jutott személyes adatot illetéktelen személynek át nem adhatja, illetve nem
hozhatja illetéktelen tudomására vagy nyilvánosságra (titoktartási kötelezettség);
 köteles a hozzáférési jogának megszűnésekor – ideértve a munkaviszony
megszűnésének eseteit is – a személyes adatot tartalmazó minden nála lévő
adathordozót a Hivatalnak, illetve a Hivatalnak haladéktalanul átadni.
 amennyiben adatvédelmi incidens bekövetkezése a tudomására jut, azt köteles
haladéktalanul az adatvédelmi tisztviselőnek, az adatvédelmi tisztviselő távolléte esetén
pedig a jegyzőnek jelezni.
Minden személyes adatot tartalmazó rendszerhez való hozzáférésre feljogosított, a Hivatallal
szerződéses, vagy egyéb kapcsolatban álló, adatkezelést vagy adatfeldolgozási
tevékenységet végző személy köteles titoktartási nyilatkozatot tenni.

3.

Az adatvédelmi nyilvántartás

A nyilvántartás, illetve résznyilvántartásainak fenntartásáról, időszakos frissítéséről, illetve
megőrzéséről az adatvédelmi tisztviselővel együttműködve az adatok kezelésére és átadására
jogosult szervezeti egységek kötelesek gondoskodni.
Az adatvédelmi nyilvántartás a Hivatalon belül is korlátozottan nyilvános, ahhoz csak a
nyilvántartás fenntartásával összefüggő feladatot ellátó személyek férhetnek hozzá.
Kivételes esetben más Hivatal foglalkoztatottjai is hozzáférhetnek a nyilvántartáshoz, ha ez
munkaköri feladatuk ellátásához feltétlenül szükséges és ezt az adatvédelmi tisztviselő
értesítésével felettesük számukra engedélyezte.
Az adatvédelmi nyilvántartásba való betekintés, illetve az ahhoz való hozzáférés, valamint az
abból történő adattovábbítás dokumentált, naplózott.

4.

Az adatvédelmi incidens kezelése

A Hivatal az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán azt haladéktalanul,
de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül a Hatóság által e célra biztosított elektronikus felületén- bejelenti a Hatóságnak.
Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal
az érintettek jogainak érvényesülésére.
Ha a Hivatal a bejelentési kötelezettséget akadályoztatása miatt határidőben nem teljesíti, azt
az akadály megszűnését követően haladéktalanul teljesíti, és a bejelentéshez mellékeli a
késedelem okait feltáró nyilatkozatát is.
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Ha az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységével összefüggésben merült fel
vagy azt egyébként az adatfeldolgozó észleli, arról - az adatvédelmi incidensről való
tudomásszerzését követően - haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt.
Ha az adatvédelmi incidens során olyan adat érintett, amelyet valamely más EGT-állam
adatkezelője továbbított a Hivatal részére, vagy amelyet a Hivatal más EGT-állam adatkezelője
részére továbbított, akkor a jogszabály szerint meghatározott információkat a Hivatal ezen
EGT-állam adatkezelőjével haladéktalanul közli.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az Érintettet megillető valamely alapvető jog
érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a továbbiakban: magas
kockázatú adatvédelmi incidens), a nemzetbiztonsági célú adatkezelés kivételével a Hivatal az
érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja, kivéve, ha:
A. a Hivatal az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az adatvédelmi
incidenst megelőzően megfelelő - így különösen az adatokat a jogosulatlan személy
általi hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok titkosítását eredményező műszaki és szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott,
B.

a Hivatal az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően alkalmazott
intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet
megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló
következmények valószínűsíthetően nem következnek be,

C. az érintett (közvetlen tájékoztatása csak a Hivatal aránytalan erőfeszítésével lenne
teljesíthető, ezért a Hivatal az érintettek részére az adatvédelmi incidenssel
összefüggő megfelelő tájékoztatást bárki által hozzáférhető módon közzétett
információk útján biztosítja, vagy
D.

ha a törvény a tájékoztatást kizárja.

A fenti kötelezettségekre figyelemmel, a Hivatal valamennyi foglalkoztatottja, adatkezelője,
illetve valamennyi adatkezelésért felelős személy köteles az adatvédelmi incidensről való
tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjét,
távollétében pedig a Hivatal a jegyzőjét.
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VI. A Szabályzat felülvizsgálata, karbantartása
A Szabályzattal kapcsolatosan rendszeres felülvizsgálatot kell tartani. Azonban rendkívüli
felülvizsgálatot kell végrehajtani az alábbi esetekben:
 amikor változás következik be a jogszabályi környezetben, illetve a hatósági
gyakorlatban, és az érinti a Hivatal által kezelt adatok, információk kezelésének módját;
 a Hivatal adatkezelési igényei, céljai, illetve tevékenységei vagy folyamatai, az
adatkezelésbe bevont szereplők személye (adatfeldolgozó, vagy adatkezelő)
megváltoznak;
 a Hivatal egyéb tevékenységeinek kereteit meghatározó belső szabályzatában található,
az adatok kezelésére vonatkozó különös rendelkezések ellentétesek a jelen
Szabályzatban foglaltakkal és az eltérés a jelen Szabályzat vagy a másik szabályzat
módosítása nélkül nem oldható fel.
A jelen Szabályzat, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató folyamatos karbantartásáért és
rendszeres felülvizsgálatáért a Hivatal adatvédelmi tisztviselője a felelős.
Az itt meghatározott követelmények teljesülése rendszeres ellenőrzések tárgya, ennek
megfelelően az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelésért felelős szervezeti egységgel
együttműködve biztosítja, hogy a követelmények teljesülése, illetve a lefolytatott ellenőrzések
megfelelően dokumentáltak és nyomon követhetők legyenek a további belső és az esetleges
külső ellenőrzések során is.

Szombathely, 2019. július „……”

/: Dr. Károlyi Ákos :/
jegyző
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1. sz. melléklet
- kapcsolódó jogszabályok Európai Uniós jogforrások:


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

Törvények:

































A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
A mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.)
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény





Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény



Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.
törvény



Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény








A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény



Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény








Rendeletek:












A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
A
hulladékgazdálkodási
bírság
mértékéről,
valamint
kiszabásának
és
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm.
rendelet
A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló
155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet
A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.
(VI. 9.) BM rendelet
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016.
(V.13.) Korm. rendelet
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A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.
3.) KvVM-EüM együttes rendelet
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet
A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM
rendelet
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat
érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003.
(X.28.) Korm. rendelet
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet
A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.
(XI. 12.) Korm. rendelet
A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő
végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló
499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet



Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet



A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.)
Korm. rendelet
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A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.
20.) Korm. rendelet
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.
26.) BM-KvVM együttes rendelet
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.
28.) BM rendelet
Az
utak
építésének,
forgalomba
helyezésének
és
megszüntetésének
engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.
(XII.21.) KM rendelet
A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati
alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a
tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm.
rendelet
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.
rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
önkormányzati rendeletei:






























Szombathely
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 48/2013. (XII.
5.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fizetőparkolók
működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V. 10.) önkormányzati
rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép
védelméről szóló 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 4/2013 (II.11.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezet- és
természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012.(XI. 12.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának, megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló 24/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület
használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek
bontás utáni helyreállításáról szóló 3/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáshoz jutás, a
lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és
építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.1.)
önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről
szóló 25/2013. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993.
(IV.1.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési
támogatás keretében nyújtott ellátások és a szociális szolgáltatások helyi
szabályozásáról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről és a
temetkezés rendjéről szóló 25/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a város címerének
és zászlójának megállapításáról és használatának rendjéről szóló 8/1991. (V. 23.)
önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a városnév
használatának szabályairól szóló 16/1994.(VI.9) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az autóbusszal
végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló 35/2013. (X.2.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható kitüntetésekről szóló 7/2016.
(III. 1.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Szombathely
visszavár” tanulmányi ösztöndíjról szóló 14/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat
által alapított tanulmányi ösztöndíj odaítélésének szabályairól szóló 15/1996. (III.28.)
önkormányzati rendelete
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyiségbérlet
szabályairól szóló 17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló
38/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti - Műszaki Tervtanácsának
létrehozásáról, működési rendjéről szóló 21/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szent Márton
Esélyegyenlőségi Támogatási Program működtetéséről szóló 1/2018. (II.21.)
önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hivatali helyiségen
kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és a többletszolgáltatások utáni díjakról szóló 9/2018. (V.7.)
önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a partnerségi
egyeztetés részletes szabályairól szóló 25/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete
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