ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
személyes adatok kezeléséről

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a 20. § (4) bekezdése, valamint az
Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – továbbiakban: GDPR – az európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja előírásai alapján a Somogy
Megyei Kormányhivatal, mint adatkezelő tájékoztatja az érintetteket (ügyfél, foglalkoztatott) a
Kormányhivatal jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében
történő személyes adatok kezeléséről.

Az adatkezelőre és az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó adatok
Adatkezelő megnevezése: Somogy Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Telefonos elérhetősége: +(36) 82/502-600
E-mail cím: hivatal@somogy.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
Adatkezelő képviselője: Vetési Bernadett főigazgató
Adatvédelmi tisztviselő: Safferné dr. Bajczi Andrea
Elérhetőségei: tel: +(36) 82/502-662, e-mail: adatvedelem@somogy.gov.hu
A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja
A Kormányhivatal, mint adatkezelő a személyes adatokat a ráruházott közhatalmi jogosítványainak
gyakorlása keretében végzett feladatai végrehajtása, valamint szerződésből eredő kötelezettségeinek
teljesítése érdekében kezeli.
A személyes adatok tárolásának időtartama, szempontjai
Az adott ügytípusonként a jogszabály által meghatározott időtartamig, a külön ágazati jogszabályban
meghatározott cél teljesüléséig, illetve az Iratkezelési Szabályzatban ügytípusonként meghatározott
időpontig történik.
A személyes adatok kezelése tekintetében az érintettet megillető jogok
Amennyiben érintett, azaz a Kormányhivatal személyes adatot kezel, a GDPR alapján jogosult arra,
hogy:
1. tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről - tájékoztatáshoz való jog,
2. kezelt személyes adataihoz hozzáférjen - hozzáféréshez való jog,
3. kezelt személyes adatainak helyesbítését kérje - helyesbítéshez való jog,
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4. kezelt személyes adatait töröltesse, elfeledtethesse - törléshez való jog,
5. kezelt személyes adatai kezelésének korlátozását kérje - korlátozáshoz való jog,
6. kezelt személyes adatai tekintetében az adathordozhatósághoz való jogával éljen adathordozhatósághoz való jog,
7. kezelt személyes adatai tekintetében tiltakozzon az adatkezelés, illetve automatikus
adatkezelés ellen - tiltakozás adatkezelés ellen,
8. személyes adatai kezelése tekintetében jogai védelme érdekében az illetékes felügyeleti
hatóságnál, vagy az illetékes bíróságnál jogorvoslattal éljen - jogorvoslati lehetőség.
Az érintett személyes adatkezeléssel összefüggő jogait az adatkezelés jellegére tekintettel, adatainak
védelme érdekében csak előzetes személyazonosítást követően tudja a Kormányhivatal biztosítani.
Személyazonosító adatok: viselt családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési családi
és utóneve, születési hely és idő.
Az érintett jogai gyakorlása érdekében erre irányuló kérelmét szóban és írásban jelezheti a
Kormányhivatal adatvédelmi tisztviselője felé, az előzőekben ismertetett elérhetőségeken.
Részletesen
1. Tájékoztatáshoz való jog
A Kormányhivatal adatkezelőként a GDPR 13. és 14. cikke alapján köteles az érintettet személyes
adatai kezelésére vonatkozó meghatározott információkról tájékoztatni. Ezen információk – az I.
pontban közölt adatokon túlmenően – a következők:
a) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
b) a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő, vagy
harmadik fél jogos érdekei,
c) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van
ilyen,
d) adott esetben annak a ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
e) a személyes adat tárolásának időtartama,
f) az adatkezelés tekintetében az érintettek érvényesíthető jogai,
g) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
h) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon, vagy szerződéses
kötelezettségen alapul, továbbá, hogy az adatkezelés elmaradása milyen lehetséges
jogkövetkezményekkel járhat,
i) automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.
2. Hozzáféréshez való jog
A Kormányhivatal a GDPR 15.cikke alapján az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további
másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat
fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.
3. A helyesbítéshez való jog
A GDPR 16.cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Kormányhivatal indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
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4. A törléshez való jog
A GDPR 17.cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Kormányhivatal indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c)
az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kormányhivatal a személyes adatok kezelését a legtöbb
esetben közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében (GDPR 6. cikk (1) e) pont) végzi. Ennek
alapján a törlési jog ezekben az esetekben Önt, mint érintettet nem illeti meg (GDPR. 17. cikk
(3) b), c) pontok)!
Személyes adatai kezelésének, illetve az adatok megőrzésének időtartamát az adatkörök tekintetében
minden esetben az irányadó jogszabályok tartalmazzák, a Kormányhivatal a személyes adatokat ezen
időszakok figyelembevételével törli. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a tájékoztatási, illetve
helyesbítési jog keretében a Kormányhivatal tájékoztatást ad a személyes adat tárolásának
időtartamáról.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A GDPR 18,cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
c) a Kormányhivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli
azokat jogi igények érvényesítéséhez,
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ezkkor a korlátozás arra az időszakra
vonatkozik, amíg megállapításre kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
A GDPR 20. cikke értelmében az 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 hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az
adatkezelés automatizált módon történik.
A 20. cikk (3) bekezdése, valamint (68) preambulum-bekezdése úgy rendelkeznek, hogy az
adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja vagy jogi
kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben az adatkezelő nem köteles a hordozhatóságot
biztosítani.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törléshez való joghoz hasonlóan, az adathordozhatósághoz
való jog a Kormányhivatal esetében nem, illetve korlátozottan érvényesíthető, figyelemmel
arra, hogy a személyes adatok kezelését a Kormányhivatal legtöbb esetben közhatalmi
jogosítvány gyakorlása érdekében (GDPR 6. cikk (1) e) pont) végzi.
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7. A tiltakozáshoz való jog
A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az
esetben a hatóság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő 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.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törléshez való joghoz, illetve az adathordozhatósághoz való
joghoz hasonlóan a tiltakozáshoz való jog a Kormányhivatal esetében nem, illetve
korlátozottan érvényesíthető, figyelemmel arra, hogy a személyes adatok kezelését a legtöbb
esetben közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében (GDPR 6. cikk (1) e) pont) végezi.
Ezen esetekben a GDPR a tagállami jogi intézkedésekkel a tiltakozáshoz való jog korlátozható, az
ezirányú korlátozásról az Infotv. 21. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.
Fentiekre figyelemmel a tiltakozáshoz való jog kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés
esetén gyakorolható.
Tiltakozás esetén a személyes adatot a Kormányhivatal 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.
8. Jogorvoslathoz való jog, a felügyeleti hatóság neve, elérhetőségei
■ Bejelentés a felügyeleti hatósághoz
Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (amennyiben az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a rendeletet). Emellett minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /NAIH/
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Székhely:
Postacím:
Telefonszám:
Faxszám:
Központi
elektronikus
levélcím:
A honlap URL-je

1530 Budapest, Pf.: 5.
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu

Elérhetősége:

NAIH Ügyfélszolgálata

Telefonszám:

+36 (1) 391-1400

Faxszám:

+36 (1) 391-1410

Cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Online elérhetősége:

http://naih.hu/online-uegyinditas.html
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■ Bírósági jogérvényesítés
Minden érintett közvetlenül bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai
a rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. A bírósági eljárást az
érintett választása szerint a lakó,- vagy a tartózkodási helye szerint hatáskörrel rendelkező
törvényszéken indíthatja meg.
Automatizált adatkezelés
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Kormányhivatal szerződéses partnerei személyes adatainak kezelése
Természetes személy szerződőpartner és a jogi személy természetes személy képviselője adatainak
kezelése a szerződés teljesítéséhez szükségesek, ebben az esetben az érintteti jogok korlátozottan
érvényesíthetők, a jogok gyakorlása nem járhat a szerződés megszűnésével.
A szerződésben meghatározott kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalap a
GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájáruló nyilatkozata, melynek
Kormányhivatalhoz való eljuttatása, illetve az adatkezelési tájékoztató megismertetése a szerződő
partner kötelezettsége. A kapcsolattartó folyamatban lévő szerződések esetén kérelmét az alábbi
elérhetőségekre küldheti:
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alá vagy a hivatal@somogy.gov.hu e-mail címre.

Adatbiztonsági intézkedések
Az ügyiratok védelmét az ügyintézésre szolgáló irodák zárásával, vagy zárható szekrények
kialakításával, illetve az iratkezelési szoftverrel vezérelt adatbázisban biztosítja a Kormányhivatal. Az
ügyintéző az általa intézett ügyek irataihoz vagy azon iratokhoz férhet hozzá, amelyeket az ügy
intézése szerint illetékes vezető részére engedélyez, függetlenül attól, hogy irat rögzítésére mely
adathordozó szolgál.
Az iratkezelési szoftver használatához legalább kétféle jogosultsági rendszer kapcsolódik:
a) funkcionális jogosultság, amely alapján a felhasználók csak a számukra engedélyezett funkciókhoz
férhetnek hozzá, egy felhasználó a szervezeti egység vezetője által meghatározott tetszőleges számú
szerepkörrel (érkeztet, iktat, irattároz, stb.) rendelkezhet;
b) hozzáférési jogosultság, amely meghatározza, hogy egy felhasználó a szervezeti hierarchiában
elfoglalt helye szerint hol élhet a részére megadott funkciókkal, illetve a meghatározott funkciókat mely
szervezeti egység(ek) tekintetében gyakorolhatja.
A Kormányhivatal informatikai hálózatában az internet kijárat védelme érdekében biztonsági és
védelmi megoldásokat alkalmaz. Gondoskodik a hálózat fizikai védelméről, illetéktelenek általi
hozzáférésének megakadályozásáról. Az informatikai rendszert vírusvédelmi rendszerrel van ellátva.
Az informatikai rendszerben tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés jogosultsághoz kötött.
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Adatfeldolgozók
Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való
hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség
hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában
titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
A Kormányhivatal adatfeldolgozó megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkeznek az
adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására.
Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket az adatfeldolgozásról
tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.
Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további
adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Hatályos 2018. május 25.napjától
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