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TÁJÉKOZTATÓ  

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő felülvizsgálók és számlálóbiztosok nyilvántartásával 

kapcsolatos    adatkezeléshez 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

RENDELETE (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), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az alábbiakról tájékoztatja. 

A Hivatal elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, azokat bizalmasan kezeli, biztosítja a személyes adatok 

védelméhez fűződő jog érvényesülését, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mellyel 

garantálni tudja az adatok biztonságát. 

I. Adatkezelő megnevezése 

Az adatkezelő neve: Gyáli Polgármesteri Hivatal 

Képviseli: Rozgonyi Erik, címzetes főjegyző 

Elérhetőség: 

Postai cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

E-mail cím: jegyzo@gyal.hu 

Telefonszám: 06-29/540-930  

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 

Név: dr. Szlifka-Ágoston Zita 

Telefon: 06-29/540-966 

E-mail: adatvedelem@gyal.hu 

III. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 

A kezelt személyes 

adatok 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön: 

• neve, 

• anyja neve, 

• születési helye, ideje 

• lakóhelye, 

• foglalkozása, 

• munkahelye. 

A 2022. évi népszámlálás lebonyolítása, a 

lebonyolításban közreműködő 

felülvizsgálók és számlálóbiztosok 

megbízása, nyilvántartása 

GDPR. 6. cikk 

(1) bekezdés a) pontja 

az érintett önkéntes hozzájárulása, 

2021. évi népszámlálásról szóló 

2018. évi CI. törvény, A 2021. évi 

népszámlálás végrehajtásával 

kapcsolatos egyes feladatokról 

szóló 362/2020.  (VII.23.) 

Korm.rendelet 

 

• telefonszáma, 

• e-mail címe. 

kapcsolattartás GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja 

(az Ön hozzájárulása) 

• neve, 

• anyja neve, 

• születési helye, ideje, 

• lakóhelye, 

• adóazonosító jele, 

• TAJ száma, 

• bankszámlaszáma. 

megbízási díj kifizetése GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja 

(az Ön hozzájárulása) 

 

Az adatok forrása minden fenti esetben az érintett nyilatkozata. 

IV. Az adatkezelésre jogosultak köre 

A 2022. évi területi előkészítésében a jegyző, a népszámlálási koordinátor, a népszámlálási referens, a Gyáli Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának munkatársai, valamint a KSH munkatársai kizárólag a felülvizsgálók és a 

számlálóbiztosok, szerződéskötéshez, pénzügyi elszámoláshoz szükséges személyes adatai vonatkozásában minősülnek 

adatkezelőnek.  
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     V . Az adatkezelés időtartama 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78//2012 (XII.28.) BM rendelet szerint. 

Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek során keletkezett iratok selejtezési ideje 10 év. 

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag a közfeladat ellátása 

miatt feltétlenül szükséges esetben továbbítja, az alábbiak szerint: 

- feladatellátással kapcsolatosan Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

- tiszteletdíjnál: A felülvizsgálók és számlálóbiztosok névjegyzéke, az elfogadó nyilatkozatok, valamint a 

megbízólevelek – a rajtuk szereplő személyes adatokkal – a Magyar Államkincstár részére kerülnek továbbításra, a 

javadalmazással kapcsolatos adó elszámoláshoz szükséges információk az illetékes adóhatóság részére kerülnek továbbításra. 

VI. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik: 

1. Hozzáféréshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy a Hivataltól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes       adatainak kezelése folyamatban 

van-e. 

Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon: 

- az adatkezelés céljáról, 

- az érintett személyes adatok kategóriáiról, 

- a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a személyes adatok gyűjtésének módjáról, 

- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, továbbá 

- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslati jog gyakorlásának módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén 

belül a Hivatal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. 

További másolásért a Hivatal adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

2. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes 

adatokat. 

3. A törléshez való jog 

Az Ön kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha 

- a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Hivatal gyűjtötte vagy más módon 

kezelte, vagy 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy 

- a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha 

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időre vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy 

a Hivatal ellenőrizze a személyes adatok pontosságát) 

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy 

- a Hivatalnak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem 

kerül, hogy a Hivatal jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön indokaival szemben). 

-  

5. Hozzájárulás visszavonásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, 

a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Hivatal haladéktalanul gondoskodik a 

személyes adatok törléséről. 
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VII. A joggyakorlás menete 

1. A hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez, az adatkezelés korlátozásához és a hozzájárulás visszavonásához való jog 

gyakorlása iránti kérelmét az Adatkezelőhöz az I. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén nyújthatja be. 

2. A Hivatal a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a VI. 1-5. pontban foglalt 

jogok gyakorlása iránti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Hivatal a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. 

3. Ha a Hivatal nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

4. A Hivatal díjmentesen tájékoztatja Önt, és díjmentesen teljesíti kérelmét, de amennyiben kérelme egyértelműen 

megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, a Hivatal, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

5. A Hivatal az Ön kérelmét az Ön azonosítását követően tudja teljesíteni. 

6. Amennyiben a Hivatalnak megalapozott kétségei vannak a VI. 1-5. pontban foglalt jogok gyakorlása iránti kérelmet 

benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kérheti. 

VIII. Adattovábbítás, adatfeldolgozók 

Az Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag a közfeladat ellátása miatt 

feltétlenül szükséges esetben továbbítja. Az adatfeldolgozói feladatokat, és a Hivatal adminisztratív feladatait a Hivatal, 

illetve a Hivatal erre kijelölt munkatársa(i) látják el. A személyes adatok elektronikus tárolása a Hivatal által üzemeltetett 

szervereken valósul meg.  

IX. Egyéb rendelkezések 

Az adatbiztonsági követelmények megtartása érdekében az Adatkezelő fokozottan ügyel az adatbiztonság megtartására, 

ennek érdekében megteszi a megfelelő technikai és szervezési 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 kapcsolatosan az Adatkezelő kijelenti, hogy minden 

munkatársa, aki a fent megjelölt személyes és különleges adatokhoz hozzáfér, köteles a személyes adatok megőrzésére. 

X. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 

Ön a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban a 

Hivatalhoz, illetve jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. 

Ön a Hivatallal, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: 

Hatóság) panasszal élhet. 

A Hatóság elérhetősége: 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.,  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: 06-1/391-14-00 

Fax: 06-1/391-14-10 

E-mail.: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Kérjük, hogy mielőtt a Hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb 

megoldása érdekében – keresse fel jelen tájékoztató II. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén az adatvédelmi 

tisztviselőt. 

A Hivatal fenntartja a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára, Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzá járulása alapján 

kezelt személyes adatokat is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk az érintetteket. 

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben az Infotv. szabályai 

irányadók. 

Gyál, „időbélyegző szerint” 

      Rozgonyi Erik 

          címzetes főjegyző 
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