
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. Adatkezelő: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

2. Adatkezelés célja: az érintett kérelmére Szentendre Város Önkormányzat a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően igazolást állít ki annak bizonyítására, hogy az érintett az ingatlant egyedül és 

életvitelszerűen használja.  

3. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján az érintett személy hozzájárulásával történik. Az érintett személy írásbeli nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, 

hogy az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben személyes adatait e célból 

kezelje. 

4. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: az érintett személy neve, születési helye és ideje, anyja 

leánykori neve, lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, aláírása. 

5. Adatkezelés időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 

28.) BM rendeletben foglaltak szerint 

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre: az érintett személy által megadott személyes adatokhoz kizárólag 

az Adatkezelő arra kifejezetten feljogosított munkatársai férhetnek hozzá. 

7. Adatbiztonsági intézkedés: Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok 

biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisülés, megsemmisítés ellen. Az Adatkezelő 

az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 

 

8. Az érintett személy jogai: az érintett személy az Adatkezelőnél kérheti a személyes adatainak helyesbítését, 

törlését, zárolását, továbbá tájékoztatást kérhet az adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, 

hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről.  

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei  

 

9.1. Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek vagy annak veszélye 

fennáll, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulhat. 

Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse:  

Név: dr. Remele Antónia 

Beosztás: adatvédelmi tisztviselő 

Telefon: 26/785-063 

E-mail: remele.antonia@szentendre.hu 

Postacím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

 

9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetősége  

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra 

hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 

közvetlen veszélye áll fenn. 

NAIH elérhetőségei: 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Cím (székhely): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

9.3. Bírósági eljárás kezdeményezése  
Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatokat a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó szabályok megsértésével kezeli, közvetlenül bírósághoz is fordulhat. 
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