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Adatvédelmi tájékoztató 

 

I. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt 

 
A tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének 
elősegítése. 
 
Jelen tájékoztató a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., a továbbiakban: Adatkezelő) előtt 
kezdeményezett eljárás megindítása iránti kérelem benyújtását követően megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik. 
  
A jelen tájékoztatót az adatkezelő a www.gyal.hu honlapon teszi közzé.  
 

Gyál Város Önkormányzata, mint adatkezelő a Kérelmező/érintett, valamint a kérelemben szereplők személyes adatait 
kizárólag a kérelemmel összefüggő feladatok ellátása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint az ügyfelek értesítése 
céljából kezeli. 
 
Az adatok a Kérelmező/érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további  harmadik személy részére nem kerülnek 
átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 
 

II. A személyes adatok kezelésének jogalapja, időtartama:  

 
A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a, valamint 
a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II.28.) sz. önkormányzati rendelete. 
 
Az adatokat az adatkezelő – papír alapon – legfeljebb a rendeletben meghatározott határidőig kezeli. 
 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

 

III. Az érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban  
 

 Az érintett tájékoztatásához való jog  

 A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog 

 A tiltakozáshoz való jog 

 A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog 

 A helyesbítéshez való jog 

 
Ön az adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő 
módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmében 
foglaltak alapján legfeljebb 30 napon belül az adatait helyesbíti, amelyről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban 
értesítést kap. 

 

 

Jogorvoslati lehetőségek 
 

1. Hatósági jogorvoslathoz való jog 
 

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., a továbbiakban: Hatóság) 
vizsgálatát kezdeményezheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

alapján az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából. 
 

2. A bírósági jogorvoslathoz való jog 
 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében, Ön az Adatkezelő ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes  adatok  
kezelésére  vonatkozó, jogszabályban  vagy  az  Európai  Uniókötelező  jogi  aktusában  meghatározott  előírások megsértésével 
kezeli.  

 

IV.  Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) címre, vagy elektronikusan közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő 

részére, adatvedelem@gyal.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az 
Ön által meghatározott címre. 


