
 

TÁJÉKOZTATÁS KÖZMEGHALLGATÁS SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, valamint a Csepeli Polgármesteri Hivatal kiemelten fontosnak 

tartja közalkalmazottjai, munkavállalói, látogatói, ügyfelei, szerződéses partnerei információs önrendelkezési 

jogának tiszteletben tartását, így a személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyez. Minderre tekintettel 

kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten, az adatvédelmi előírásoknak 

és a jogszabályoknak – különösen a 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) – 

teljes mértékben megfelelve, tisztességes módon kezeli. 

Az adatkezelés leírása és célja: A közmeghallgatás lebonyolítása, az esemény során történő - a kiírásban szereplő 

témához kapcsolódó – véleményezés dokumentálása. A közmeghallgatás élő közvetítésével cél az előírt 

nyilvánosság biztosítása és a lakosság pontos tájékoztatása. 

 

Adatkezelő: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) 

Adatvédelmi tisztviselő: KOREND Kft. / Kozma Lívia (2800 Tatabánya, Mártírok útja 12. 

kozma.livia@korend.hu)  

 

Adatkezelésre jogosult személy: az Adatkezelő által erre kijelölt alkalmazott.  

 

Az adatkezelés ideje: Adatkezelő az adatokat az adatkezelési cél fennálltáig kezelheti, figyelembe véve hogy az 

adatok felhasználása, a jogszabályok által előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges idővel 

meghosszabbodik.  

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 54. § alapján 

a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság 

és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. 

 

A kezelt adatok köre:  

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Kezelt adatok köre 

A közmeghallgatásra előzetesen 

benyújtott kérdések fogadása és 

dokumentálása 

Az előzetesen beérkező kérdések 

közmeghallgatáson történő 

megválaszolása  

Az előzetesen kérdést benyújtó 

érintett neve, értesítési címe (postai 

cím, e-mail cím), valamint a beérkező 

dokumentumban a benyújtó által 

megadott egyéb személyes adatok 

Közmeghallgatáson készített 

írásos jegyzőkönyv készítése 

A közmeghallgatáson történő 

események dokumentálása 

A jelenlévők, valamint a felszólalók 

megnyilvánulásai. 

A közmeghallgatáson készített 

hang- és videofelvétel  

A közmeghallgatáson történő 

események dokumentálása és a 

jegyzőkönyv pontos elkészítése, 

a közvélemény kötelező 

tájékoztatása 

A résztvevő személyekről készült 

fénykép és videofelvétel, a résztvevő 

képmása, megjelenése és 

megnyilvánulásai 

 

Adattovábbítás: A közmeghallgatás nyilvánosságát az Adatkezelő az online média platformjain történő 

közvetítéssel biztosítja. Az Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat további harmadik személy 

számára kizárólag jogi kötelezettség teljesítése, vagy jogszabály alapján közérdekből teheti hozzáférhetővé, 

továbbíthatja.  

 

A közmeghallgatás lebonyolítása során a nyomtatott és online média (újság, tv, szervezet, személy), illetve a 

megbízásából eljáró személy is készíthet fényképet, illetve felvételket. A kép- és/vagy hangfelvételt, vagy annak 



egy részét, rövidített vagy szerkesztett formában időbeli korlátozás nélkül jogosult a honlapján, közösségi oldalán, 

sajtómegjelenésben közzétenni a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok 

tiszteletben tartásával. 

A nyomtatott és online média (újság, tv, szervezet, személy) által felhasznált fényképek és felvételek 

vonatkozásában az érintett adatkezeléshez fűződő jogainak gyakorlását az adott médiaszolgáltatóhoz intézett 

írásbeli nyilatkozattal is kérheti.  

Adatbiztonság: Adatkezelő fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében 

megtette a megfelelő intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti, hogy minden 

munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére. 

 

Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-

ban biztosított jogaikkal.  

- Kérelmére az adatkezelő a jelen tájékoztatón felül bővebb tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 

adatokat. (Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga - GDPR 15. cikk) Az adatkezelő 

köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül 

írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. 

- Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat az adatkezelő – az érintett jelzésére – 

késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse. (Helyesbítéshez való jog - GDPR 16. cikk) 

- Az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének a korlátozását (az 

adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike fennáll: 

o az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, ameddig az adatkezelő ellenőrzi az 

adatok pontosságát, 

o az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

o az érintett azt jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli. 

- Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. 

(Tiltakozáshoz való jog – GDPR 21. cikk) A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az adatkezelő megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 

döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja; 

 

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza.  

- Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén jogosult panaszt tenni  

o az adatkezelőnél: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Önkormányzata (1211 Budapest, Szent 

Imre tér 10.) 

o a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-

11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf, 9.; www.naih.hu) 

- Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mely ez ügyben soron kívül jár el. 

A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes. A per — az érintett választása szerint — az 

érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható; 

 

Budapest, 2022.………………….. 

http://www.naih.hu/

