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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a 2022. évi közmeghallgatással összefüggő adatkezelésről 

 
 

Az adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak 

megfelelően készült. 

 

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei (a továbbiakban együttesen: Adatkezelő) 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

ugyfelszolgalat@jozsefvaros.hu 

+36 1/459-2100 - Központ 

+36 80/277-256 - Zöld szám 

honlap: https://jozsefvaros.hu/otthon/ 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

jegyzo@jozsefvaros.hu 

+36 1/459-2208 

honlap: https://jozsefvaros.hu/otthon/ 

 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei 

dr. Domján Dorottya  

adatvedelem@jozsefvaros.hu 

+36 1/459-2599 

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló esemény és a tervezett adatkezelés célja és jogalapja 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a 

értelmében 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 javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás szabályait Budapest Főváros VIII. 

kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelete 

szabályozza. 

 

A tervezett adatkezelés célja az Önkormányzat által 2022. október 26. napján tartandó 

közmeghallgatáson előzetes írásbeli kérdések feltevésének és azok megválaszolásának 

biztosítása. Az ehhez kapcsolódó személyes adatok kezelést az Adatkezelő a jelen 

adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően végzi. 

 

A közmeghallgatáson kérdéseket személyesen a helyszínen, vagy előzetesen írásban lehet 

feltenni. Az előzetes írásbeli kérdést tartalmazó lap kitöltésével az érintett kifejezetten 

hozzájárul a megadott személyes adatai, így nevének és postai, vagy elektronikus értesítési 

címének, mint személyes adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez. 
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A közmeghallgatáson feltenni kívánt kérdéseket írásban 2022. november 7. napjáig fogadja az 

adatkezelő. 

 

A személyes adat 

megnevezése 

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés célja 

- közmeghallgatásra előzetes 

kérdést benyújtó érintett neve 

- értesítési címe (postai cím, 

e-mail cím), valamint a 

beérkező dokumentumban a 

benyújtó által megadott 

egyéb személyes adat 

Az adatkezelés a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja alapján, az 

adatkezelő Mötv-ben 

meghatározott feladatának – 

a közmeghallgatásra 

benyújtott 

kérdésre történő válaszadás – 

céljából szükséges 

Az adatkezelés az Mötv. 54. 

§-a alapján a 

közmeghallgatásra 

benyújtott javaslatra/kérdésre 

történő válaszadás céljából 

szükséges. 

- a közmeghallgatáson 

személyesen résztvevő 

személy hangfelvétele, 

képmása, valamint az ülésen 

általa szóban megosztott 

egyéb személyes adat 

Az adatkezelésre a GDPR II. 

fejezet 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja alapján kerül sor. 

Az adatkezelés az adatkezelő 

Mötv-ben és KT SZMSZ-ben 

meghatározott feladatainak – 

a közmeghallgatás 

nyilvánosságának biztosítása, 

a közmeghallgatásról készült 

jegyzőkönyv elkészítése – 

céljából szükséges. 

közmeghallgatáson 

személyes jelenlét útján részt 

vevő képmása, a közvetítésen 

látható cselekvése és hallható 

hangja 

 

adatkezelés ezen pont 

vonatkozásában: a 

személyes adat nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé 

tétele 

 

Az adatkezelés a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján az érintett 

hozzájárulásán 

alapul. 

Az adatkezeléshez adott 

hozzájárulását az érintett  

bármikor 

visszavonhatja, ezen 

szándékát az Adatkezelő 

elérhetőségein kell jelezni. 

Az adatkezelés célja, a 

közmeghallgatás 

nyilvánosságának biztosítása, 

továbbá, hogy a 

javaslat/kérdés 

benyújtójának személyét a 

nyilvánosság az online 

közvetítés, valamint a szó 

szerinti jegyzőkönyv útján 

megismerhesse. 

 

 

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama 

Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig 

őrzi meg. 

 

A közmeghallgatás online közvetítése és a közmeghallgatásról készült szó szerinti 

jegyzőkönyv korlátlan ideig megtekinthető Adatkezelő honlapján. 

 

A kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása 

A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet és hangfelvételt, így az ezekben szereplő 

személyes adatokat is az Adatkezlő törvényességi felügyeletét ellátó Budapest Főváros 

Kormányhivatalának az Mötv. 52. § (2) bekezdése alapján meg kell küldeni. 
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A közmeghallgatásról készült hang- vagy képfelvétel a Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 

Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) számára kerül továbbításra a 

Jözsefvárosi Önkormányzat Facebook oldalán történő közzététel céljából. 

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (30) 

683-5969 nyújthatja be. 

 

A személyes adatok továbbítására a fentieken túlmenően nem kerül sor, az érintett nevét 

abban az esetben rögzítik a közmeghallgatásról felvett jegyzőkönyvben, amennyiben ehhez és 

nevének nyilvánosságra hozatalához hozzájárul. A személyes adatokat papír alapon és 

elektronikus úton tartja nyilván az Adatkezelő. 

 

 Az érintett jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen, ha megítélése 

szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások 

megsértésével kezeli. 

 

Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági 

intézkedések 

Az adatok kezelését kizárólag Adatkezelő erre kijelölt munkatársai végzik a kérdések 

megválaszolása érdekében. A személyes adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt 

munkatársak, valamint a válaszadásra kijelöltek jogosultak. Az Adatkezelő a személyes 

adatokat a székhelyén található szervereken és irattárban tárolja. 

 

Adatkezelő minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz a 

személyes adatok védelme érdekében, így a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok 

jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

 

Az adatbiztonság biztosítása a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és 

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és 

adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályzatában, valamint az 

Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint történik. 

 

A közmeghallgatás online közvetítése és a közmeghallgatásról készült szó szerinti 

jegyzőkönyv bárki által megtekinthető az Adatkezelő honlapján, így az azokban szereplő, az 

érintettre vonatkozó személyes adatok a nyilvánosság számára hozzáférhetők lesznek. 

 

Az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése 

1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő az adatkezeléssel összefüggő tényekről 

az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

2. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérelmére személyes adatait és az azok 

kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. 

3. Az érintett jogosult kérni, hogy személyes adatait az Adatkezelő – ha annak 

jogszabályi feltételei fennállnak- helyesbítse, illetve kiegészítse.  

4. Az érintett jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben 

az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy 

az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
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5. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását visszavonja, vagy kérelmére személyes 

adatait az Adatkezelő törölje.  

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvény 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KT SZMSZ) 

- az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) 

BM rendelet 

 

 

Hatályos, 2022. 10. 19. 


