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I. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata (továbbiakban: Adatkezelő), 

 

Székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 

Polgármester: Nagy Károly 

Adószáma: 15729088-2-10 

 

a GDPR szerinti adatvédelmi és adatkezelési rendszerének rögzítése céljából az alábbi 

szabályzatot alkotja: 

 

A szabályzat megalkotása során a 2018.05.25-től hatályba lépett jogszabályokra 

alapozva határoztuk meg a szabályzat célját, és irányelveit, melyek a következők:  

• 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); 

• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;  

• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól;  

• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs 

szabadságról;  

 

 

 

II. Az Adatvédelmi Szabályzat célja 
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A tényleges adatkezelő, vagy adatfeldolgozó személy(ek) jogkörét, hatáskörét, 

felelősségét a fenti jogszabályokra tekintettel szabályozni, elsősorban az alábbi két 

vonatkozásban: 

 

• Az adatokat kezelő, vagy feldolgozó személy a hatályos magyar és a 2016/679 EU 

rendeletnek, továbbá más jogszabályoknak eleget téve kezeli a magánszemélyek és a 

munkavállalók személyes adatait, valamint elvégzi a megfelelő szervezési és 

technikai intézkedéseket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

• Az adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kifejezett és 

egyértelmű nyilatkozatban kéri, hogy a vele kapcsolatban álló adatfeldolgozók a 

2016/679 rendelet 25. cikkére hivatkozással fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot 

megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi. Az 

adatvédelmi szabályzat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén és 

honlapján kötelezően elhelyezésre kerül, és az megtekinthető. 

 

 

III. A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat 2019.04.30-án lép hatályba, de rendelkezéseit a hatályba lépésének 

napján már megkezdett, és jelenleg is folyamatban lévő adatkezelés vonatkozásában is 

alkalmazni kell. A szabályzat visszavonásig érvényes, rendelkezéseit Gyöngyöstarján 

Község Önkormányzata székhelyén kell alkalmazni. 

 

IV. Értelmező rendelkezések 
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Az Önkormányzat szabályzatának egyező értelmezése érdekében ismertetjük az 

alkalmazott fogalmakat, szakkifejezéseket. 

 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, amelyen a technikai feladatot az adaton 

végzik. 

 

Adatfeldolgozó: A szabályzatban megkülönböztetésre kerül a belső és külső 

adatfeldolgozó. A jogi személyiséggel rendelkező Gyöngyöstarján Község 

Önkormányzata tekintetében jelen szabályzatban kijelölt köztisztviselők a belső 

adatfeldolgozók, akik elsődleges adatfeldolgozást végeznek. Külső adatfeldolgozók az 

Önkormányzattal adatkezelési kapcsolatban álló, jelen szabályzat utolsó fejezetében 

ismertetett állami szervek és azok alkalmazottjai. 

 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

 

Adatkezelő személy: Az a természetes személy, aki önállóan vagy másokkal együtt az 

adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált 

eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja.  
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Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

céljából.  

 

Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

 

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele. 

 

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé 

nem lehetséges.  

 

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából.  

 

Érzékeny (szenzitív) adat: Érzékeny adatnak azokat a személyes adatokat nevezzük, 

amelyek az ember személyiségét mélyebben érintik, sérelmük nehezebben viselhető, 

nálunk ezek konkrét formái az egészségi állapot, gyermek adatai. 

 

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.  

 

Hozzájárulás: Az érintett akaratának egyértelmű és kifejezett kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. 
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Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.  

 

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  

 

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 

 

 

V. Adatkezelési, feldolgozási alapelvek 

 

1. Személyes adat csak akkor kezelhető/feldolgozható, ha:  

- törvény, vagy alacsonyabb szintű jogszabály (helyi önkormányzati rendelet) 

kötelezi rá az adatkezelőt (jogszerűség), 

- maga az érintett fél kifejezetten és egyértelműen hozzájárul az adatai 

feldolgozásához.  

Az egészségügyi, szociális és gyermekek adatai (szenzitív adat) esetében is 

szükséges az érintett féltől (gyermek esetén szülő) kifejezett és egyértelmű 

hozzájárulást kérni az adatkezelőnek az adat elkérése és felhasználása előtt. 

 Az adatok közül csak azok kezelhetők, vagy feldolgozhatók, amelyek a cél 

eléréséhez szükségesek. A személyes adatokat csak a kötelezettség teljesítésére, 

a jog gyakorlására vagy meghatározott célból lehet kezelni. Az adatkezelés 

során, minden munkaszakaszban e céloknak kell eleget tenni. Az érintett 

személyes adatait a törvény mellett csak hozzájárulással lehet továbbítani, 
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harmadik országban lévő adatkezelőnek továbbadni, de csak abban az esetben, 

ha az adatkezelés feltételei minden adatra teljesülnek. Az érintett hozzájárulását 

az 1. melléklet szerinti nyilatkozattal fejezi ki.  

 

2. Fentiek alól egy kivétel van, mégpedig amikor nagykorú, cselekvőképes 

személy a saját maga részére elvégzett szolgáltatásról számlát kap. Kizárólag a 

számlázási tevékenységre vonatkozóan a számla átvételének aláírásával 

hozzájárult az adatok kezeléséhez, melyre az Általános Forgalmi Adóról szóló 

2007. évi CXXVII törvény állapítja meg a jogszerűséget. Fontos, hogy a számla 

kiállításához megadott adatok kezelése nem azonos magának a szolgáltatásnak 

az igénybevétele céljából megadott adatok kezelésével. Az ÁFA törvény hatálya 

nem terjed ki az egyes szolgáltatásokra, kizárólag az azokról adott számlák 

adatait határozza meg. 

 

3. Az adatkezelést elrendelő törvény vagy helyi rendelet meghatározza a kötelező 

adatkezeléskor a kezelendő adatok körét, megismerhetőségét, az adatkezelő 

személyét, az adatkezelés feltételeit, célját és időtartamát. Közérdekből adódóan 

elrendelhető az adat nyilvánosságra hozatala. Egyéb esetben az adatok 

nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében 

írásos hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az 

érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett által közszereplés során 

közölt vagy nyilvánosságra hozott adatoknál a hozzájárulást megadottnak 

tekintik. 

 

4. Hozzájárulást az önálló nyilatkozat megtétele mellett a megkötött szerződés 

keretében is meg lehet adni az abban leírt feladatok teljesítése céljából. Ilyen 
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eset a munkaszerződés, és a köztisztviselői, vagy közalkalmazotti kinevezés, 

melyet jelen szabályzat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozattal ki kell 

egészíteni 2019.05.31-ig, illetve az munkaszerződésekbe bele kell foglalni. 

Közalkalmazotti, vagy köztisztviselői kinevezés esetén a kinevezés egyéb 

megjegyzések pontjába került beillesztésre. Amennyiben személyes adatot is 

tartalmaz, ilyen eset lehet a vállalkozási szerződés, melyet szintén a fentiek 

szerint ki kell egészíteni adatfeldolgozási szerződéssel 2019.05.31-ig. Ebben az 

esetben minden olyan információt ismertetni kell az érintettel, ami a személyes 

adatok kezelésénél szükségesek. Ilyen például a kezelendő adatok 

meghatározása, a felhasználási cél, az adatkezelés időtartama, adattovábbítás, 

adatfeldolgozó igénybevétele. Az érintettel megkötött szerződésnek tartalmaznia 

kell, hogy aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben leírtak szerinti 

kezeléséhez. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett 

személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő 

más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.  

 

VI. Adatkezelés menete 

 

Az adatfeldolgozók az érintettek személyes adatait csak kifejezett és egyértelmű 

önkéntes hozzájárulásuk, vagy jogszabályi felhatalmazás alapján használhatják fel a 

munkájuk során.  

 

A Gyöngyöstarján Község Önkormányzata fő tevékenységi körébe a helyi 

önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenységek tartoznak, a tevékenység 

jellege, a munkavállalók alkalmazása, valamint a vagyonvédelem jogos érdeke 

alapvetően behatárolja a szükséges adatok körét.  
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VII. Tevékenységek és az elvégzésükhöz szükséges adatok kezelése, 

tárolása 

 

Az önkormányzat vonatkozásában a személyes adatkezelést lebonyolító 

ügycsoportokra tagoltan, az alábbiak szerint kerül szabályozásra: 

 

Egészségügyi szolgáltatások esetében: 

  

• Védőnői szolgálat: Munkája során gyermek (szenzitív) és szüleik személyes és 

egészségügyi (szenzitív) adatait használja fel. Az elkért adatokat jogszabály 

(49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet) írja elő, ezért azok elkéréséhez és 

felhasználásához hozzájáruló nyilatkozatra nincs szükség. Azonban más, elő 

nem írt adat esetében (pl. telefonszám) a szülő kifejezett és egyértelmű írásos 

hozzájárulásra szükséges az adatok kezeléséhez. Az adatokat a törvényben 

meghatározott módon továbbítja az egészségügyi finaszírozásért felelős szerv 

felé, ezen kívül nem továbbítják harmadik személy részére, nyilvánosságra 

hozatal sem történik. A szülőknek joguk van a tiltakozáshoz, valamint kérhetik 

az adatok törlését. Az adatokat papír alapon is megőrzik kulccsal zárt 

szekrényben, melyhez csak az arra jogosult férhet hozzá. Selejtezésre selejtezési 

szabályzat szerint kerülhet sor, mely helyben a szokásos módon (elégetés) kerül 

megsemmisítésre. Az adatokat elektronikusan (számítógép) is kezelhetik. A gép 

jelszóval védett, melyet csak az arra jogosult ismer. A gépet az Önkormányzat 

informatikusa tartja karban, aki időszakonként mentést végez a gépen található 

dokumentumokról. Az adatokat DVD-re menti az informatikus, melyet szintén a  
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kulccsal zárható szekrényben tárolnak. A lementett adatokat csak a DVD 

széttörésével lehet megsemmisíteni. 

• Háziorvosi szolgálat: A faluban a háziorvosi szolgáltatást, beleértve az ügyeletet 

vállalkozó látja el.  

• Fogorvosi ellátás: A fogorvosi szolgáltatást Gyöngyösoroszi Önkormányzata 

látja el, vállalkozó útján.  

• Gyermekorvosi ellátás: Ezt a tevékenységet is szintén vállalkozó látja el. 

 

 

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és gyermekvédelem ügyében: 

 

Házi segítségnyújtás területén két gondozónő látja el a feladatokat, ők mind a ketten az 

Önkormányzat alkalmazottai. A feladat érzékeny adatok (egészségügyi adatok, 

szociális adatok) valamint személyes adatok kezelésével is jár. Az adatok körét 

jogszabály (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) írja elő, így mind a személyes, mind az 

egészségügyi adatok felvételéhez és felhasználásához hozzájárulásra nincs szükség. 

Bármely más adat (telefonszám, stb.) felvételéhez és felhasználásához az értintett 

(vagy hozzátartozója) kifejezett és egyértelmű hozzájárulása szükséges. Az adatokat 

nyomtatott formában és elektronikusan (számítógép) is rögzítik. A papír alapú adatokat 

kulccsal zárható szekrényben őrzik, melyhez csak az arra jogosult férhet hozzá. Az 

anyagokat selejtezési szabályzat szerint selejtezik, majd a szokásos módon, égetéssel 

megsemmisítik. Az adatokat elektronikus formában is rögzítik Word és Excel 

programban. A számítógép jelszóval védett, melyet csak az arra jogosultak ismernek.  
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Az adatokat időközönként informatikus segítségével DVD-re mentenek, melyet 

kulccsal zárható szekrényben őriznek. A DVD-t csak széttöréssel lehet 

megsemmisíteni. Az adatokhoz a két gondozónőn kívül még pénzügyi és gazdálkodási 

ügyintéző is kezeli a könyvelés és az iktatás miatt az ASP rendszerben. Ebben az 

esetben sincs szükség hozzájárulásra, mivel az Önkormányzat munkavállalója. A 

gondozónők minden nap jelentést küldenek a KENYSZI rendszerben a Központi 

Szervek (MÁK, Heves Megyei Kormányhivatal) felé az ellátásokat igénybevevőkről. 

Ebből kapunk hivatalos összefoglalót, mekkora az igénybevevők aránya.     

 

A gyermekvédelem esetében az adatfeldolgozást a jegyző végzi, valamint a 

gyermekvédelmi kedvezményekkel kapcsolatos feladatokat is ő látja el. A Bursa 

Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézést és adatszolgáltatást a Gyöngyöstarjáni 

Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézője végzi. Ebben az esetben a 18. év 

alatti személyek adatait használják fel, melyet jogszabály ír elő. Bármely más adat 

esetében a szülő kifejezett és egyértelmű hozzájárulása szükséges. Az adatokat papír 

alapon és elektronikusan is feldolgozzák. A papír alapú adatokat kulccsal zárható 

szekrényben tárolják. Kulcsa csak a jegyzőnek és az igazgatási ügyintézőnek van. Az 

elektronikus adatok esetében a gépet jelszó védi, az adatokat pedig DVD-re is 

kimentik. A DVD-t is a kulccsal zárható szekrényben őrzik, megsemmisíteni pedig 

széttöréssel lehet. A gondozónő a gyermekvédelmi ügyekkel, gyermekvédelmi 

kedvezményekkel kapcsolatban jelentést küld a Központi Szervek (MÁK, Heves 

Megyei Kormányhivatal) felé, melyet a PTR rendszerben tud megtenni. Pénztári 

kifizetés esetén az adatokat a jegyzőn kívül a pénztáros is kezel az ASP rendszerben, 

aki Önkormányzati dolgozó, adatfeldolgozói szerződésre nincs szükség. 
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Az Önkormányzat saját központi szerver kiépítését tervezi, melyet a jövőben meg is 

valósítanak. Ettől kezdve az adattárolás a központi szerveren fog történni.  

 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) esetén:  

A település saját könyvtárat nem tart fenn, így a könyvtári szolgáltatást a Bródy Sándor 

Megyei Könyvtár látja el feladatellátói rendszerszolgáltatási szerződéssel. Az 

Önkormányzat és a Könyvtár szolgáltatói szerződést kötött egymással. A könyvtárba 

beíratkozók a Megyei Könyvtár tagjai. A művelődés szervező lesz az adatkezelő, és 

egyben a feldolgozó is. Az olvasók adatai a könyvtárhasználói nyilatkozaton/adatlapon 

vannak feltűntetve, melyet beíratkozáskor maga az olvasó ad meg. Minden nyilatkozat 

aláírásával kifejezett és egyértelmű hozzájárulást adja, hogy a Könyvtár beíratkozás 

elvégézéshez, valamint munkája során felhasználja a személyes adatait. Az ügyintéző a 

beíratkozásnál felvett adatokat berögzíti a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben. A 

papír alapú iratok (pl.: könyvtárhasználói nyilatkozat) tárolásáról az adatkezelő (Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtár) gondoskodik, mivel az olvasó a Könyvtár 

felhasználója lesz. Az iratokat kulccsal zárható szekrényben kell őrizni, melyhez 

hozzáférése csak az arra illetékes személynek (művelődés szervező) van.  

nyilvántartást vezet a számítógépen, valamint ki meddig használja az ott található 

számítógépeket. Az adatkezelési és feldolgozási tevékenységekhez a Könyvtár feladata 

hozzájárulást kérni a meglévő tagoktól, és az újonnan belépőktől. 

 

Munkaügyi feladatok esetében: Az Önkormányzat feladatai ellátásához 

közalkalmazottakat, köztisztviselőket foglalkoztat. A közalkalmazottak és 

köztisztviselők mellett foglalkoztathat munkaviszonyost, közfoglalkoztatottat, 

diákmunkára bejelentett fiatal munkavállalókat. A bármely foglalkoztatásnál 

figyelembe kell vennie a KJT, a KTTV, és az Mt szabályait.  
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A Hivatal látja el Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának és a Gyöngyöstarjáni 

Napköziotthonos Óvoda, a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Családi Bölcsőde, 

és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Konyha munkaügyi feladatait. 

 

VIII. A működéshez szükséges könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátása: 

 

A bérszámfejtési és könyvelési tevékenységeket az Önkormányzat, az Óvoda, a 

Családi Bölcsőde és a Konyha esetében Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el. A Hivatal bérszámfejtője a KIRA programban végzi a számfejtést, a 

könyvelés pedig az ASP programban történik. 

IX. Egészségügyi adatok és a velük kapcsolatos ügyintézés (MÁK): 

Az Önkormányzat a társadalombiztosítási ellátások igényléséhez tartozó ügyeit szintén 

a Közös Önkormányzati Hivatal intézi. Ezen ügyekhez tartoznak például táppénz 

igénylés, üzemi balesettel kapcsolatos ügyintézés, CSED/GYED/GYES/GYÁP 

igénylése, foglalkoztatói igazolás elkészítése. Ezen ügyek intézéséhez a 

nyomtatványokat a NEAK, valamint a MÁK honlapjáról tölti le a bérszámfejtést végző 

tisztviselő, majd a KIRA program segítségével kitölti. Az igénylőlapok kitöltéséhez 

szükségesek a munkavállaló személyes adatai (név, születési hely és idő, édesanyja 

neve, cím, adóazonosító jel, TAJ szám), valamint az érzékeny adatok (családtagok 

adatai, gyermek(ek) adatai, egészségügyi állapottal kapcsolatos adatok, stb.). Kitöltés 

után az igénylést kinyomtatják, átellenőrzik és aláíratják a munkavállalóval. Szükséges 

az igényléshez egyéb nyomtatványok, dokumentumok csatolása is, mint pl.: OEP 

kiskönyv, táppénzes papír, terhesgondozási kiskönyv, ambuláns lap, baleseti 
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jegyzőkönyv. Utolsó lépésként postai úton eljuttatják az igénylést a megfelelő illetékes 

szerv (MÁK) felé. 

X. Számlázás: 

Az élelmezési feladatok során nyújtott szolgáltatásokról, a gyermekvédelmi 

kedvezmények, továbbá az önkormányzat alaptevékenysége körében nyújtott 

szolgáltatásokról számla kerül kiállításra, amely során a vevő/megrendelő számára 

számlát állítanak ki. Ezt az ASP program segítségével teszi meg. A kiállított számlán 

szerepel a szállító adatai (név, cím, bankszámlaszám, adószám, közösségi adószám), a 

fizetés módja, a teljesítés időpontja, a számla kelte, a fizetés határideje, 

termék/szolgáltatás megnevezése, annak besorolási száma és egyéb jellemzői, ÁFA 

kulcs, mennyiségi egység, mennyiség, egységára (ÁFA nélkül), értéke (ÁFA nélkül), 

számlaérték ÁFA nélkül, az ÁFA kulcsa %-ban és összeg, a számla végösszege, a 

végén aláírás, bélyegző. 

XI.  Az adatkezelés biztonsága: 

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi anyagokat az Önkormányzat tárolja. Az 

adatok a jogszabályban meghatározott módon és tartalommal a Magyar Államkincstár, 

a Heves Megyei Kormányhivatal szervei felé kerülnek továbbításra. Ez jogszabályi 

felhatalmazáson alapul, melyhez külön adatfeldolgozói szerződést nem kell kötni. Az 

adatokat védik a jogosulatlan hozzáférés, másolás, továbbítás, megváltoztatás, törlés, 

nyilvánosságra hozatal, sérülés és megsemmisülés ellen. A papír alapú iratok zárt 

helyen kerülnek elhelyezésre, melynek kulcsa az arra kijelölt személynél található, és 

nyilvánosan bárki nem férhet hozzá. Az iratokat az iratkezelési szabályzat szerinti 

rendben selejtezhetik. A szokásos módon (elégetés) kerül sor a megsemmisítésre. Az 

elektronikus iratokat elmentik, a gépet jelszó védi, amelyhez hozzáférése csak az 
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illetékes személynek van. A gépet vállalkozó informatikus tartja karban, aki 

időszakonként mentést végez a dokumentumokról. Az adatokat DVD-re menti, melyet 

szintén a kulccsal zártható szekrényben tárolnak. A mentett adatokat csak a DVD 

széttörésével lehet megsemmisíteni. A digitális adatoknál törléssel lehet adatot 

megsemmisíteni úgy, hogy többet ne legyen helyreállítható. Az Önkormányzat 

központi szervert szeretne vásárolni, később erre a szerverre kerül a mentés. A mentés 

automatikus lesz. A mentett állomány szükség esetén informatikus bevonásával kerül 

majd visszatöltésre.  

XII. Adatvédelmi incidens kezelése: 

Papír alapú adatok esetén incidensnek kell tekinteni a bontott vagy sérült levelet/postai 

küldeményt, az elcserélt levelet, nem megfelelően kiadott nyomtatványt. Elektronikus 

esetben a számítógépek feltörését, vírust, vagy adatlopást, mentetlen adatokat, 

adatvesztést, jogosulatlan levélküldést. Az adatfeldolgozó haladéktalanul gondoskodik 

a hiba helyreállításáról, nyilvántartásba veszi az incidenst, értesíti az érintett személyt, 

az adatvédelmi tisztviselőt, és rögzíti, hogy mivel akadályozza meg a további hasonló 

incidens kialakulását. Az adatvédelmi tisztviselő jelenti az esetet a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé, valamint megteszi a kellő 

intézkedéseket. Amennyiben szükséges a dokumentum megsemmisítése, gondoskodik 

róla, és szükség esetén pótolja az iratot (amennyiben az irat megsemmisült, vagy 

elveszett).  

XIII. Elektronikai eszközök kezelése: 

1. Mobiltelefon: Az Önkormányzat a kapcsolattartás érdekében biztosít 

mobiltelefont dolgozói számára. A készülék jeladós helymeghatározóval van 

felszerelve. A helymeghatározó csak munkaidőben üzemeltethető, azon kívül 
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csak abban az esetben, ha a munkáltató kifejezett és egyértelmű hozzájárulását 

adja erre vonatkozóan. 

2. Járművek és gépek: Az Önkormányzat tulajdonában van egy teherszállító 

jármű, egy kisbusz, Zetor/kistraktor, utánfutó, elektornos kismotor, fűnyírók . A 

járművek jeladós helymeghatározóval nincsennek felszerelve. A vezetésükhöz 

szükséges adatok kezelésének jogszerűségét a vonatkozó törvényi szabályozás 

(KRESZ) állapítja meg. A járművek munkaidőn kívül nem használhatók, csak a 

Gépjárműüzemeltetési Szabályzat szerint üzemeltethetőek. 

3. Kamera: Gyöngyöstarján Község területén a bevezető utcáknál kerültek 

kihelyezésre a köztéri kamerák. Két rendszer van, melyeket a körzeti megbízott 

és a Gyöngyöstarjáni Polgárőrség felügyel. A két rendszer még nincs 

összeköttetésben a rendőrséggel, a jövőben ez megvalósításra kerül. A kamera 

használatának célja a személyi-, és vagyonvédelem. Ennek érdekében a kamerák 

felvételt készítenek az ott tartózkodó, illetve elhaladó személyekről. A település 

bekötő útjain tájékoztató táblát helyez el az önkormányzat, melyen tájékoztatja a 

belépőt jogairól és kötelezettségeiről, valamint arról, hogy bárki, aki a település 

közigazgatási területére lép, belépésével kifejezett és egyértelmű hozzájárulását 

adta, hogy róla felvétel készüljön a község bármelyik területén. Az 

önkormányzat tervei között szerepel több kamera telepítése a településen belül. 

Az épületeken belül nincs kamera. A kamera felvételeit 3 napig lehet megőrizni, 

utána meg kell semmisíteni azokat. 

4. Szerver és informatika: Az Önkormányzat központi szerverrel és hálózattal 

még nem rendelkezik. A jövőben ennek kiépítése a cél. Az önkormányzatnak 5 

darab laptopja van, valamint asztali számítógépei, melyeket a Gyöngyöstarjáni 

Közös Önkormányzati Hivatal üzemeltet. A számítógépek és a laptopok is 

jelszóval védettek, valamint vírus és tűzfalvédelemmel ellátottak. Minden adatot 
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DVD-re mentenek. Az informatikai feladatokat vállalkozó látja el. A 

számítógépek ellenőrzése, mentések elkészítése a vállalkozó feladata. Incidens 

esetén a helyszínre kiszállva oldja meg a problémát.  

5. Webfelület: Az Önkormányzat direktmarketinget nem folytat, viszont 

webfelülettel rendelkezik. A webfelületek konkrét személyek célirányos 

megkeresését, azok nyilvántartását nem végzik. A webfelületen feltűntetik az 

Önkormányzat email címét és a telefonszámot is.  

XIV. Adatvagyon leltár: 

Az Önkormányzat a jelenleg rendelkezésre álló adatvagyonáról listaszerű leltárt 

készítenek. Két fő elemből áll a leltár, az általános és a szenzitív adatokból. A 

munkavállaló esetén valamennyi, a munkaviszonyhoz szükséges adatot 

tartalmaznia kell a listának (név, szül. név, anyja neve, adóazonosító, TAJ szám, 

lakcím, iskolai végzettség, hozzátartozók adatai, nyugdíjas esetén nyugdíjas 

törzsszám, telefonszám).  

A listákat önálló programban állítja össze az Önkormányzattal szerződésben álló 

adatvédelmi tisztviselő, mint külső adatfeldolgozó, melyet csatol jelen 

szabályzathoz, és amely annak elválaszthatatlan részét képezi. Az adatvagyon leltár 

a szabályzat hatályba lépésekor érvényes állapotot mutatja be, a változások nem az 

adatvagyon leltárban, hanem az adatkezelési nyilvántartásban kerülnek vezetésre. 
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Felelős személyek: 

Az Önkormányzat adatvédelmi biztost köteles alkalmazni. 

Adatkezelő(k): 

Nagy Károly polgármester 

 

Adatfeldolgozók: 

Hammer Tünde - Védőnő (belső adatfeldolgozó) 

Balogné Kocsmárszki Ilona és Major Éva – Házi segítségnyújtás és szociális 

étkeztetés, gondozók (belső adatfeldolgozók)  

Dr. Jakab Csaba - jegyző (belső adatfeldolgozó) 

 

Magyar Államkincstár (külső adatfeldolgozó) 

Jakab Andrea Renáta – Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélű Társulása, 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

(külső adatfeldolgozó) 

Pálosi Györgyné – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) (külső 

adatfeldolgozó) 

Gubaláné Bíró Szonja – Plenus Conto Számviteli Bt – Tisztviselői feladatok (külső 

adatfeldolgozó – adatvédelmi tisztviselő) 

Szita Ferenc- informatikus -  Fetomcomp Kft. (külső adatfeldolgozó) 

 

 

A jelen szabályzatban nem szabályozott egyéb kérdésekben a GDPR szerinti EU 

szabályok, valamint a hazai jogszabályok irányadóak. 

 

 

Gyöngyöstarján, 2019. június 28. 

    

          Nagy Károly 
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1. sz. melléklet 

 

Szállító adatkezelési nyilatkozata amennyiben ennek során személyes 

adatot kezel 

 

Alulírott _____________________________________ (Adószám: 

__________________; székhely: __________________________________.; 

képviseli: ____________________________________) ezen nyilatkozat aláírásával 

kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom, hogy Gyöngyöstarján Község 

Önkormányzata (Adószám: 15729088-2-10; székhely: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai 

Mór tér 3.; képviseli: Nagy Károly polgármester) adatfeldolgozója a saját adataimat 

kezelje: 

  

 

* Szervezetem/saját adatai (név, cégjegyzékszám, székhelycím, adószám, 

képviselő neve); 

* Telefonszám, névjegykártya; 

 

A fent felsorolt adatokat kifejezett és egyértelmű írásbeli hozzájárulásom hiányában 

nem másolhatja, nem továbbíthatja, harmadik személy felé nem adhatja ki. Ez alól 

felmentést csak jogszabály adhat.  

 

Kelt.: _____________________________________ 

 

Nyilatkozat tevő 
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2. sz. melléklet 

Saját munkavállaló/köztisztviselő/közalkalmazott adatvédelmi nyilatkozata 

 

Alulírott _____________________________________ (Adóa.:                   és 

TAJ: __________________; lakóhely: _____________________________) 

nyilatkozat aláírásával kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom, hogy 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata (Adószám: 15729088-2-10; székhely: 3036 

Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.; képviseli: Nagy Károly polgármester) a saját 

adataim kezelje, és a vele kapcsolatban álló belső/külső adatfeldolgozók (munkaügyi 

ügyintéző, bérszámfejtő, MÁK) részére átadja, valamint abból adatot szolgáltasson a 

hatóságok felé:  

 

• Név 

• Lakcím 

• Adóazonosító jel 

• TAJ szám 

• Iskolai végzettség 

• Egyéb képesítés 

• Jövedelmi helyzet előző 

munkáltatótól 

• Tartozások 

• Hozzátartozók adatai 

• Egészségügyi adatok 
• Elérhetőségek 

 

A fent felsorolt adatokat kifejezett és egyértelmű írásbeli hozzájárulásom hiányában 

nem másolhatja, nem továbbíthatja, harmadik személy felé nem adhatja ki. Ez alól 

felmentést csak jogszabály adhat. Kifejezetten és egyértelműen kérem a munkáltatót, 

hogy a részemre biztosított szolgálati mobiltelefon jeladóját munkaidőn kívül se 

kapcsolják ki, saját biztonságom érdekében. 

  

Kelt.: _____________________________________ 

Nyilatkozat tevő 
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3. sz melléklet 

Adatkezelési nyilvántartás minta: 

 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. _______________ hónapban az 

alábbi adatkezeléseket végezte: 

Az adatkezelő képviselője: 

Elérhetősége: 

Adatfeldolgozó (vagy képviselője): 

Elérhetősége: 

Külföldre történt-e adattovábbítás: 

 

(EXCEL táblában nyilvántartott adat, mely önálló mintaként a szabályzat végére 

csatolásra kerül) 

 

Az adatkezelés szabályosságát igazolja: 

 

 

________________ 
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4. sz melléklet 

   

Adatkezelési incidens nyilvántartás minta: 

 

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. _______________ hónapban az 

alábbi adatkezelési incidenseket tartotta nyilván: 

Az adatkezelő képviselője: 

Elérhetősége: 

Adatfeldolgozó (vagy képviselője): 

Elérhetősége: 

Külföldre történt-e adattovábbítás: 

Adatkezelési 

incidens 

dátuma 

Adatkezelő 

személye, 

neve, és 

aláírása 

Felhasználat 

adat típusa 

Érintett 

ügyfél, vagy 

magánszemély 

Probléma 

jellege, 

megoldásra 

tett intézkedés 

     

     

     

     

     

     

     

 

A hitelességét igazolja: 

________________ 
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5. sz melléklet 

       

Adatfeldolgozói klauzula minta 

 

Amely a …………………………-án Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, és a 

………………………………………………………..………………………………….

között létrejött, adatfeldolgozásra irányuló 

………………………………………………..típusú vállalkozási szerződés záradéka 

ként a szerződő felek az alábbiakban állapodnak meg. 

A külső adatfeldolgozó szerződött feladatainak ellátása érdekében jogszerűen használja 

az Önkormányzat által megadott személyes adatokat. A külső adatfeldolgozó az 

elkészített adatkezelési szabályzatot megismerte, tudomásul vette, és azt magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. Tudomásul veszi, hogy az adatokat csak jogszerű használat 

érdekében továbbíthatja harmadik személy részére. Továbbá azt is tudomásul veszi, 

hogy az adatkezelési incidensekről az érintetteket tájékoztatnia kell. 

 

 

Kelt: ……………..………………..2019………………....... 

 

 

 

            ……………………………….                 …………………………………. 

    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata                     Külső adatfeldolgozó 
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6.  sz melléklet 

Szülői Nyilatkozat 16 éven aluli személy adatkezelésére vonatkozóan 

 

lakcím: …………………………………….. 

telefonszám: …………………………. 

mint 

név: ………………………………….. 

gyermek Szülője/Gondnoka (törvényes képviselője) 

jelen nyilatkozat aláírásával az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(GDPR) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes 

hozzájárulásomat adom 16 éven aluli gyermekem, valamint saját személyes adatainak 

kezeléséhez Gyöngyöstarján Község Önkormányzata számára. 

 

Adatkezelő: 

név: ……………………………. 

elérhetőség: ………………………….. 

 

A gyermeknek az adatkezelő által kezelt adatai: 

- név 

- ……………….. 

- ………………… 

 

A Szülő/Gondnok az adatkezelő által kezelt adatai a jelen nyilatkozatban megadott adatok. 

Az adatkezelés célja: Gyermek adatai vonatkozásában: védőnői szolgáltatás Szülő/Gondnok 

adatai vonatkozásában: kiskorú gyermek törvényes képviselőjeként értesítési kötelezettség 

 

 

Nyilatkozat tevő 


