Adatkezelési tájékoztató a Győrben született gyermekek után juttatott fák
igénylésével kapcsolatos eljárás során kezelt személyes adatokról
Jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által a Győrben született gyermekek után juttatott
fák igénylésével kapcsolatos eljárással összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik
és 2020. szeptember 30. napjától hatályos.
Jelen tájékoztató 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek
figyelembevételével készült.
1.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviseli: Dr. Dézsi Csaba András
Levelezési cím: 9021 Győr, Városház tér 1.
E-mail: gyor@gyor-ph.hu
2. Adatvédelmi tisztviselő
dr. Fülöp-Tóth Eszter (levelezési cím: 9021 Győr, Városház tér 1., e-mail:
adatvedelem@gyor-ph.hu)
3.

Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatkezelés jogalapja: a Győrben született gyermekek után juttatott fák igénylésével
kapcsolatos eljárás ill. a telepített fák Jogosultankénti –nyilvántartási rendszerben történőmegjelölése és közzététele tekintetében során történő adatkezelés tekintetében a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a.) pontja / önkéntes hozzájárulás alapján végzett adatkezelés /
3.2. Érintettnek a jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában a Jogosult (Győr Megyei Jogú
Város közigazgatási területén, 2020. január 1. napját követően született gyermek) és az Igénylő
(Jogosult törvényes képviselője) minősül.
4.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

4.1. Adatkezelő a Győrben született gyermekek után juttatott fák igénylésével kapcsolatos
eljárás során az alábbi adatokat, az alábbi célból kezeli:

A kezelt személyes adat
Az adatkezelés célja
Érintett (Igénylő) neve, státusza (szülő vagy az igénylést benyújtó személy azonosítása
egyéb törvényes képviselő)
Érintett (Jogosult) neve, anyja neve, neme a Jogosult személy azonosítása
Érintett (Jogosult) születési helye és ideje
a
jogosultsági
feltételek
meglétének
megállapítása, igénylés elbírálása
Érintett (Igénylő) tulajdonában álló ingatlan a
jogosultsági
feltételek
meglétének
címe, vagy olyan ingatlan címe, amelyre az megállapítása, igénylés elbírálása, a fák
Érintett (Igénylő) az ingatlan feletti helyének beazonosítása
rendelkezésre jogosulttól hozzájárulást
kapott a fa telepítésére
Érintett
(Igénylő)
e-mail
címe, kapcsolattartás, igénylés teljesítése
telefonszáma
A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor:

4.2.
-

-

Adatkezelő a Győrben született gyermekek után juttatott fák igénylésével kapcsolatos
eljárás során az adatokat adatfeldolgozó bevonásával papír alapon (igénylőlap) tárolja
és azokat iratkezelési rendszerében iktatja.
A személyes adatokat Adatkezelő a Győrben született gyermekek után juttatott fák
igénylésével, az igények elbírálásával és azok teljesítésével kapcsolatban feladatot
teljesítő munkatársai, valamint az adatfeldolgozó vállalkozás munkatársai ismerhetik
meg.

4.3.

Személyes adatok forrása: az Érintett (Igénylő).

4.4.

Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem
történik.

5.

Adattovábbítás

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott
vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - nem kerülnek továbbításra.
6.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az érintett adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Érintett a hozzájárulás
visszavonását az 1. pontban foglalt e-mail címen jelentheti be.
7.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban
tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő milyen személyes adatát, milyen
adatkezelési célból, milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges,

melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet
továbbá arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal
közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettettel a harmadik országbeli
címzettekre és nemzetközi szervezetekre, történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban.
7.2. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban
kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára
tekintettel annak kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.
7.3. Hozzájárulás visszavonása: Az Érintett az adatkezelés tekintetében jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Érintett a hozzájárulását az 1. pontban
foglalt elérhetőségekre küldött írásbeli nyilatkozatával vonhatja vissza.
7.4. Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az
intézkedés elmaradásának indokáról az érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1
hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
7.5. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban
kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett:
−
vitatja annak pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
−
vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,
−
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli, bár
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra,
−
tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos
indokaival szemben.
7.6. Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés olyan szerződésen alapul, melyben az
Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés
automatizált módon történik.
8. Adatok átadása adatfeldolgozónak: Győr-Szol Zrt, 9024 Győr, Orgona u 10.
9. Adatbiztonság
Adatkezelő ill. a nevében eljáró adatfeldolgozó minden szükséges biztonsági lépést, szervezési
és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek
között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl.

gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, az informatikai rendszerben tárolt
adatokhoz a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)
10. Jogorvoslat
Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulhat.
Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu ), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése
esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni
(www.birosag.hu/torvenyszekek).

