
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Ózd Város Önkormányzatának adatkezelési tevékenységéről 

 

 

Ózd Város Önkormányzata (székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.), mint adatkezelő (a 

továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 15.§ (1) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. 

rendeletének 13. cikke alapján előírt tájékoztatási kötelezettségének a jelen adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltak szerint tesz eleget. Az adatkezelési tájékoztató az Adatkezelőre 

vonatkozó adatokat, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait, valamint a jogorvoslathoz 

való jog általános szabályait tartalmazza, az egyedi ügyekre vonatkozó speciális információkat 

az adott ügytípusra vonatkozó adatkezelési tájékoztató tartalmazza, melyet az Adatkezelő a 

jogszabályban foglaltak szerint az érintett rendelkezésére bocsát.    

 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 

Adatkezelő neve:   Ózd Város Önkormányzata 

Postacíme:    3600 Ózd, Városház tér 1. 

Telefonszám:    +3648/574-100 

Központi elektronikus levélcím: ozd@ozd.hu 

Honlap:    www.ozd.hu 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 

Adatkezelő képviselőjének neve: Janiczak Dávid 

Postacíme:    3600 Ózd, Városház tér 1. 

Telefonszám:    +3648/574-111 

Elektronikus levélcím:  janiczak.david@ozd.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Énekesné dr. Kótka Andrea 

Postacíme:    3600 Ózd, Városház tér 1. 

Telefonszám:    +3648/574-119 

Elektronikus levélcím:   kotka@ozd.hu 

4. Az adatkezelés célja: az adatkezelés célját az adott ügytípusra vonatkozó adatkezelési 

tájékoztató tartalmazza.  

5. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapját az adott ügytípusra vonatkozó 

adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

6. Az adatok forrása: az adatok forrása – ügytípustól függően – lehet az érintett, hatósági 

nyilvántartás, más szerv adatszolgáltatása. Az adatok forrását az adott ügytípusra 

vonatkozó adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

7. Az adatkezeléssel érintettek köre: Érintett az eljárásban az a személy, akinek ügyében 

az Adatkezelő eljár, dönt, vagy akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.  

8. Az adatok címzettjei: adattovábbítás esetén az Adatkezelő közli az érintettel, hogy 

személyes adatát mely természetes vagy jogi személy részére teszi hozzáférhetővé.  

9. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

történik?  Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet ügytípustól függően, hogy 

történik-e adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez.  



10. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartamát az adott ügytípusra vonatkozó 

adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

11. A kezelt személyes és különleges személyes adatok kategóriái: a kezelt adatok 

kategóriáit az adott ügytípusra vonatkozó adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

 

I. Az adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai: 

 

1. Tájékoztatás 

Az érintettnek, személyes adatainak felvételekor, valamint személyes adatainak 

harmadik személytől történő megszerzése esetén joga van ahhoz, hogy a személyes 

adatainak kezelésére vonatkozó, a jelen tájékoztatóban szereplő információkat az 

Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában rendelkezésére 

bocsássa. A személyes adatok felvételekor az érintettet szóban, harmadik személytől 

történő megszerzése esetén ésszerű határidőn belül (első kapcsolatfelvételkor, adatok 

továbbítása esetén az első közlésekor), de legkésőbb 30 napon belül, írásban tájékoztatni 

kell az adatkezelési tájékoztató elérhetőségeiről. Az általános adatkezelési tájékoztató 

elérhető Ózd város honlapján, az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó 

tájékoztató az ügyfélfogadási helyiségekben papíralapon. Az adatkezelési tájékoztatót 

az érintettnek – kérésére – papíralapon is át kell adni.  

 

2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor: 

2.1.mi az adatkezelés célja, 

2.2.mely személyes adatainak kezelésére kerül sor, 

2.3.címzettek kategóriái, akikkel az adatait közölték vagy közölni fogják, 

2.4.személyes adatok tárolásának időtartama, 

2.5.az érintettnek joga van kérni az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen, 

2.6.mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezelés ellen, 

2.7.ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, akkor a forrásra vonatkozó minden 

elérhető információ, 

2.8.sor kerül-e automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra.  

Az adatkezelő a 2.1.-2.8. pontban rögzítetteket ingyenesen, a személyes adatokról 

történő további másolatokat az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj 

megfizetése ellenében az érintett rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az érintett 

kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, úgy az információk teljesíthetők elektronikus 

formában, kivéve, ha az érintett másként kéri.  

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett írásban, vagy személyesen, szóban kérheti az adatkezelőtől személyes 

adatainak pontosítását, valamint kiegészítését. Az adatkezelő a kérelmet – amennyiben 

valóban pontatlan vagy hiányos adatokat kezel – indokolatlan késedelem nélkül köteles 

teljesíteni.  

 



4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az adatkezelő köteles az érintett írásbeli kérésére a rá vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni abban az esetben, ha: 

4.1.a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték, 

4.2.az érintett visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja, 

4.3.az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

az adatkezelésre, 

4.4.az adatokat jogellenesen kezelték, 

4.5.  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Az érintett nem kérheti személyes adatainak törlését abban az esetben, ha az adatkezelés 

elengedhetetlen a 

4.6.véleménynyilvánítás szabadságához, 

4.7.jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

4.8.közérdekből a népegészségügy területén, 

4.9.közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

4.10. jogi igények érvényesítéséhez.  

 

5. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az adatkezelő az érintett írásbeli kérésére, indokolatlan késedelem nélkül korlátozza az 

adatkezelést, ha 

5.1.az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

5.2.az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

5.3.az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

5.4.az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

 

6. Adathordozhatósághoz való jog 

6.1.Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat 

megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. 

6.2.Jogosult kérni, hogy az adatait közvetlenül továbbítsák másik adatkezelőhöz. 

A kérelmet az érintett írásban terjesztheti elő, melyet az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül köteles teljesíteni. Az adatkezelő a 6.1. pontban rögzítetteket 

ingyenesen, további másolatokat az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj 

megfizetése ellenében az érintett rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az érintett 

kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, úgy az információk teljesíthetők elektronikus 

formában, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 

7. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett írásban tiltakozhat az adatai kezelése ellen 

7.1.közérdekű, közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 

7.2.közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

7.3.közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 



Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve 

kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.  

8. Az Önkormányzatnál automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.  

 

9. Az érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban 

visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

 

II. Jogorvoslati lehetőségek: 

 

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga  

Felügyeleti hatóság:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslat 

Az érintett a Hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá 

abban az esetben, ha a Hatóság nem hoz döntést a panaszával kapcsolatban, vagy három 

hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, lehetősége van bírósághoz 

fordulni. Az eljárásra a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága 

illetékes.  

 

3. Adatkezelővel / adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslat 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az 

adatkezelő és az adatfeldolgozó tevékenysége ellen. Az eljárásra az adatkezelő, 

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága jogosult, de azt az érintett 

tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságán is meg lehet indítani. 

  

4. Kártérítéshez való jog 

Az adatkezelő felelős minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, amelyet 

jogszerűtlen adatkezelésével az érintettnek okozott. Több adatkezelő/adatfeldolgozó 

egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között felelősségük mértékében 

számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha 

eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.  

 

5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján az Európai Parlament és Tanács Rendeletének 83. cikkében 

foglalt keretek között szabható ki.  

 


