Adatkezelési tájékoztató
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Vmtv.) IV. fejezetében előírt
kötelezettség teljesítése során, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU)
2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltak szerint, az
általa kezelt adatokról a jelen tájékoztatóban foglalt előzetes tájékoztatást nyújtja az eljárást
megindító Érintettnek.
Az adatkezelő és képviselője elérhetőségei
Az adatkezelő neve: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: Hivatal vagy Adatkezelő)
Székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1-3.
Levelezési címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1-3.
Képviselője: Dr. Károlyi Ákos, jegyző
E-mailcíme: jegyzo@szombathely.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
Neve: Dr. Szalai Adrienn
E-mailcíme: adatvedelem@szombathely.hu
Telefonszáma: +36 (94) 520-248; +36 (20) 294-7861
Érintettek köre:
A Vmtv. IV. fejezetében meghatározott, a jegyző hatáskörébe tartozó eljárást megindító
személyek.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett által, a jegyző hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján).
A kezelt adatok köre:
Név, születési név, születési hely és idő, lakcím, valamint az Érintett által a kérés
megfogalmazása során megadott személyes, egészségügyi és egyéb különleges adatok –
az Érintett által indított eljárásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Az adatok megőrzésének ideje:
A tárolt adatokat az eljárás befejezéséig, illetve az Érintett által indított eljárásra vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig őrzi meg az Adatkezelő.
Az adatkezelés helye, módja:
Az adatok elektronikusan kerülnek megőrzésre a Hivatal elektronikus nyilvántartásában.
Megismerésre jogosultak, adatfeldolgozók, adattovábbítás:
A megadott személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül a nyilvántartásban részt
vevő szervezeti egységek illetékes munkatársai ismerhetik meg.
Az Adatkezelő további adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére.
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Adatbiztonság:
Az Adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra és az adatkezelés biztonságára
vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az általa kezelt
adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés ellen.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat
profilalkotási céllal nem kezeli.
Az Érintett jogai:
Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban
bármikor, korlátozás nélkül tájékoztatást, az adatokhoz való hozzáférést; helyesbítést;
törlést; az adatkezelés korlátozását; valamint az adatok hordozhatóságát kérje; továbbá
hozzájárulását visszavonja vagy tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen. Az érintett
a fentiekben meghatározott jogait az adatkezelő elérhetőségein gyakorolhatja.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelem nyomán
hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható.
Jogorvoslat:
Személyes adataival kapcsolatos bármely jogsértés észlelése esetén az Érintett az
Adatkezelőhöz, annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy bírósághoz illetve az adatvédelmi
hatósághoz fordulhat.
Elérhetőségek:
Adatvédelmi tisztviselő
Neve: Dr. Szalai Adrienn
Elektronikus levélcím: adatvedelem@szombathely.hu
Telefonszám: +36 (94) 520-248; +36 (20) 294-7861
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefonszám: +36 (94) 520-100
Elektronikus levélcím: jegyzo@szombathely.hu
Honlap: https://www.szombathely.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu
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