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I. Jelen adatkezelési tájékoztató célja: 
 
Jelen Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, 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 

szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR rendelet), valamint a hazai adatvédelmi 

szabályozás, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.  

 
A GDPR általános rendelkezései: 
 
A GDPR 2. cikk (1) bekezdése szerint a rendeletet alkalmazni kell a személyes adatok 

részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak az 

adatoknak a nem automatizált kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer 

részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.  

 

Az adatkezelés a 4. cikk 2. pontja alapján a személyes adatokon vagy adatállományokon 

automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek 

összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy 

egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 

korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. A GDPR (15) preambulum-bekezdése szerint 

az olyan iratok, illetve iratok csoportjai, és azok borítóoldalai, amelyek nem 

rendszerezettek meghatározott szempontok szerint, nem tartoznak a rendelet hatálya 

alá.  

 
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek a rendelet alapján: 
 

 a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, 

 a célhoz kötöttség, 

 az adattakarékosság, 

 a pontosság, 

 a korlátozott tárolhatóság, 

 az integritás és bizalmas jelleg, 

 az elszámoltathatóság. 
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II. Az adatkezelő adatai: 

 

Név: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Székhely: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.  

Nyilvántartási szám: 789334 

Adószám: 15789336-2-11 

 

III. Adatvédelmi tisztviselő: 

 

Név: dr. Sopow Kornél 

E-mail: sopow.kornel@komarom.gov.hu 

Tel: (34) 795-621 

 

A Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztály Jogi, Perképviseleti és Koordinációs 

Osztály által kezelt személyes adatok esetében az adatvédelmi tisztviselő: 

 

Név: Bendik Zsuzsanna 

E-mail: bendik.zsuzsanna@komarom.gov.hu 

Tel.: (34) 515-106 

 

IV. A személyes adatkezelés jogalapja és alapelvei:  

 
1) A Kormányhivatal a személyes adatok kezelését  

a. a szakmai feladatellátáshoz kötődő, jogszabályban meghatározott feladat- 
és hatásköreinek, illetve 

b. a szervi működést szolgáló – nem szakmai feladatellátáshoz kötődő – 
belső igazgatási feladatainak (a továbbiakban: funkcionális működéssel 
kapcsolatos feladatok) 

       ellátása során végzi. 
 

2) A Kormányhivatal a szakmai feladatellátáshoz kötődő feladat- és hatásköreinek 
ellátása során közérdekű vagy ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásával 
összefüggésben, a feladat végrehajtásához szükséges személyes adatkezelést 
végez. 

 
3) Az ügyintézés során csak azokat a személyes vagy különleges adatokat szabad 

felvenni, amelyek az ügy szempontjából elengedhetetlenül szükségesek. A felvett 
adatokat csak az adott ügy intézése, vagy jogszabályban meghatározott cél 
érdekében szabad felhasználni, más eljárásokkal, illetve adatokkal nem 
kapcsolhatók össze. 
 

mailto:sopow.kornel@komarom.gov.hu
mailto:bendik.zsuzsanna@komarom.gov.hu


 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

4 

 

 
4) Az ügyirat részét nem képező, de az eljárás során rögzítésre került személyes és 

különleges adatokat további felhasználásuk megakadályozása érdekében 
azonosításra alkalmatlanná kell tenni. 
 

5) A hibás vagy egyéb okból feleslegessé vált adatokat tartalmazó példányokat 
azonosításra és további felhasználásra alkalmatlanná kell tenni. 
 

6) Az érintett vagy képviselője betekintési jogának gyakorlása során úgy kell eljárni, 
hogy ezáltal mások jogai ne sérülhessenek, ennek megfelelően a más személyre 
vonatkozó személyes adatokat ki kell takarni vagy egyéb módon 
felismerhetetlenné kell tenni. Ugyanígy szükséges eljárni a másolat, kivonat 
készítésekor is. 
 

7) A különleges kategóriába tartozó személyes adat csak a GDPR rendelet 9. cikk (2) 
bekezdésében megadott valamely feltétel teljesülése esetén kezelhető. 
 

8) Az egyes nyilvántartások, adatkezelések tekintetében a hozzáférési jogosultságot 
az illetékes főosztály, járási hivatal, illetve önálló osztályok vezetője személyre 
lebontottan határozza meg, és az időszerű állapotnak megfelelően tartja nyilván. 
 

V. Érintettek jogai:  
 

1. Átlátható tájékoztatás: 
A természetes személyek jogosultak a személyes adataik kezeléséről tömör, 
átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 
tájékoztatást kapni.  
 

2. Hozzáférési jog: 
Az adatkezelő 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, 

észszerű 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: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
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4. A törléshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha 

  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok az adatkezelésre; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték. 

 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, 

ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett 

igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez. 

 

A hatóság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről 

vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot 

közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 

igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő – azaz a kormányhivatal – 

tájékoztatja a fenti címzettekről. 

 

6.  A tiltakozáshoz való jog: 

A GDPR 21. cikke alapján az ügyfél 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. Ezen jogra 

legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a 

figyelmet, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más 

információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 
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VI. Iratnyilvántartás: 
 

1) A Kormányhivatal a kezelt iratokról a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet alapján 
elektronikus nyilvántartást vezet (a továbbiakban: iratnyilvántartás). 

 
2) A jogszabály alapján kötelezően vezetett iratnyilvántartás esetében az érintett 

tiltakozási joga, adatkezelés korlátozásához való joga nem áll fenn. 
 
3) Az iratnyilvántartás esetében az érintett igényelheti az iratnyilvántartásban tárolt 

személyes adatai megismerését. Erre vonatkozó kérelmét a Kormányhivatal 
iratkezelésért felelős szervezeti egységénél terjesztheti elő, amely az általános 
ügyintézési határidőn belül azt megválaszolja. 
 

4) Az iratnyilvántartás esetében az érintett kérelmezheti személyes adatai 
helyesbítését. Az erre vonatkozó kérelmét a Kormányhivatal iratkezelésért felelős 
szervezeti egységénél terjesztheti elő, amely az általános ügyintézési határidőn 
belül azt megválaszolja. Nem minősül pontatlanul nyilvántartott adatnak a 
nyilvántartásba vételt követően változott személyes adat, ilyen okból az 
iratnyilvántartás nem módosítható. 
 

5) Az iratok kezelését a Kormányhivatal a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet), a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. 
(VI. 8.) MvM utasítás, valamint a Kormányhivatal belső iratkezelési 
szabályzatának megfelelően végzi. Ennek során a Kormányhivatal biztosítja, hogy 
az ügyiratok kezelése, tárolása során azok tartalmába az arra illetékes 
kormányhivatali állami tisztviselőn kívül más személy – az érintett törvény 
szerinti betekintési jogán túl – csak akkor tekinthessen be, ha ezt a mindenkor 
hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvény szerint hivatali tevékenységével összefüggő feladatellátás szükségessé 
teszi. 

 
VII. Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek: 
 
Tájékoztatás formája: 
 

1) Jelen adatkezelésre vonatkozó általános tájékoztató nyilvános, az a 
Kormányhivatal honlapján hozzáférhető. 
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2) A Kormányhivatal a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatását a 

Kormányhivatal honlapján teszi közzé. Az e módon közzétett tájékoztató a GDPR 

rendelet 13. cikk (4) bekezdése, illetve 14. cikk (5) a) pontja szerint az érintett által 

ismertnek tekintendő. 

 
3) Az érintettet megilleti az a jog, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást 

kérjen. Személyes adatkezelésre vonatkozó egyedi információ csak az érintett 
személy részére adható. 
 

4) A Kormányhivatal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok elektronikus 
vagy papír másolatát első kérésekor egy példányban díjfizetés nélkül az érintett 
rendelkezésére bocsátja. 
 

5) Az érintett egy hónapon belüli ismételt kérésekor, vagy általa kért további papír 

másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számít fel.  

 
6) Elektronikus kapcsolattartás esetén a Kormányhivatal PDF formátumú 

dokumentumban küldi meg a válaszát. 
 
VIII. Jogorvoslat: 
 
Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett 
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR 
rendelkezéseit. 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
 
Emellett minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a 
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Minden 
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 
adatai a rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet 
szerinti jogait.   
 


