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1.)  ADATKEZEL Ő ADATAI 
 

Az Adatkezelő szervezet megnevezése: 
 
Németbánya Község Önkormányzata 
   

A szervezet székhelye: 8581 Németbánya, Fő tér 3. 

A szervezet elérhetőségei: 

e mail:  
telefon/fax: (89) 350-141 
web lap: www.nemetbanya.hu 
 

A szervezet adószáma: 15426527-1-19 

A szervezet vezető tisztségviselője: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester  

A szervezet tevékenysége: közhatalmi-, és közfeladat ellátása 

 
 
 
A jelen adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. Az 
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során. 
 
 

2.)  Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató célja 
 

A jelen tájékoztató célja, hogy a Németbánya Község Önkormányzata (továbbiakban: Adatkezelő) 
ügyfelei, alkalmazottai számára átláthatóvá tegye az általa elektronikusan és hagyományos (papír 
alapúton) úton nyújtott szolgáltatások igénybevétele során alkalmazott adatkezelési eljárásokat, 
valamint, hogy a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez 
kapcsolódó elvek és szabályok minden körülménytől függetlenül érvényesüljenek. 
Az Adatkezelő alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa a természetes személyek 
alapvető jogait és szabadságát, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
kezeli 
 
Az Adatkezelő tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletében foglaltaknak. 
 

3.)  Lényeges fogalmak, meghatározások 
 
- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió 2016/679 számú Adatvédelmi 

Rendelete 
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- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott keretek között- önállóan vagy másokkal együtt az adat  kezelésének céljait és 
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés célját meghatározza, az 
adatkezelésre ( beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

- közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki, vagy amely- törvényben vagy az Európai Unió kötelező 
jogi aktusában meghatározott keretek között- az adatkezelés célját és eszközeit egy vagy több más 
adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja 
végre az adatfeldolgozóval.  

 
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy 

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. 

 
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott keretek között és feltételekkel- az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése 
alapján személyes adatokat kezel. 

 
- adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

végzett adatfeldolgozási műveletek összessége.  
 
- személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 
 
- különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz faji, 

etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 
személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok, a természetes 
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

 
- bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 

büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények 
felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az 
érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. 

 
- közérdekű adat: az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma 
alá nem eső, bármilyen más módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő 
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értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a 
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. 

 
- közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét, vagy hozzáférhetővé tételét törvény 
közérdekből elrendeli. 

 
- érintett: bármely információ alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy. 
 
- azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító, vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, 
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható. 

 
- harmadik személy: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő, vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.  

-  hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül 
kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 
kezeléséhez.; 

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
 
- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
- adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges; 
 
- adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából 

történő megjelölése útján; 
 
- adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 
- adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, 
jogosulatlan továbbítását, vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi;  

 
 

4.)  Az adatkezelés irányelvei 
  

- A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon kell végezni. 

 
- A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. 
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- A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű 
lehet. 

 
- A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul törölni kell. 
 
- A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak 

szükséges ideig tegye lehetővé.  
 
- A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai, vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 
- Az adatvédelem elveit minden azonosított, vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 

információ esetében alkalmazni kell. 
 
- Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott személyes adat 

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó természetes személy felel. 
 
- A 16. életévet be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeleti jogot 

gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a 
hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, 
illetve a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a 
jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő kizárólag jogszabály 
rendelkezése alapján, továbbá akkor kezeli 16. életévét be nem töltött személy adatait, ha az 
adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint ha ahhoz az Adatkezelőnek jogos 
érdeke fűződik. 

 
- Az Adatkezelő közfeladatának ellátása során különlegesadatot is kezel, amennyiben a GDPR 9. 

cikk (2) bekezdés számára lehetővé, vagy kötelezővé teszi azt. A különleges adatot Adatkezelő a 
jelen tájékoztatóban foglalt alapelvek mentén, a legmagasabb szintű biztonsági követelmények 
biztosítása mellett kezeli. 

 
- Az Adatkezelő bizonyos esetekben - többek között, de nem kizárólagosan, hivatalos bírósági, 

rendőrségi megkeresés, az Adatkezelő jogos érdekeinek sérelme- harmadik személyek részére 
hozzáférhetővé tesz az érintett személyes adatait.   

 

5.)  Személyes adatok kezelése 
  

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, 
például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett -, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. 
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Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap 
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet, vagy a 
nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.  
 
Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele 
során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot, illetve cselekedet 
tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak 
kezeléséhez egyértelműen jelzi. 
 
A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és 
bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a 
személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok 
jogosulatlan felhasználását.  
 
A pontatlan személyes adatok helyesbítése, vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell 
tenni. 
 

6.)  Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, az 
adatkezelés jogalapja, célja az adatok forrása  

  
6.1 Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: 
 

a.) közhatalmi feladatok ellátása érdekében, a jogszabályok által előírt adatok, 
b.) a Honlapon keresztül bejelentések és egyéb üzenet küldéséhez név és e mail cím, 
c.) a Honlap használata során az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az érintett IP címét, 
d.) szerződésekhez, marketing tevékenységhez kötődő kapcsolattartási információk, 
e.) az Adatkezelő által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek 

adatai, különösen név, cím, elérhetőségek, 
f.) az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezeli a szerződő fél képviselőinek és/vagy 

kapcsolattartóinak adatait, 
g.) eseti megkeresések, e-mail, postai levél, telefon megkeresés esetén az érintett fél 

kapcsolattartási adatai az információátadáshoz, vagy szolgáltatás nyújtásához szükséges 
mértékben és ideig, 

h.) térfigyelő kamerák felvételei, 
i.) irodahelyiségekben működő kamerák felvételei, 
j.) rendezvényeken készült fényképek, videofelvételek.  

 
 
6.2 Az adatkezelés jogalapja  
 
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
 

 az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 
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 az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta személyes 
adatainak egy, vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 

 
 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges; 

 
 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

 
 az adatkezelés az adatkezelő, vagy más harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéshez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei, 
vagy alapvető jogai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

 
 
6.3 Az adatkezelés célja: 
 
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása, vagy kötelezettség 
teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az 
adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy 
csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető.  
 
Az adatkezelés célja elsősorban az Adatkezelő által ellátandó közfeladatok ellátása, weboldal 
üzemeltetése és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. 
 
Az adatkezelés célja a fentiek alapján: 
 

 az Adatkezelő jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása a közigazgatási ügyek 
tekintetében, 

 jogszabályban meghatározott nyilvántartási kötelezettség teljesítése, 
 közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat teljesítése, 
 Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás, 
  az érintett számára hírlevél küldése, 
 az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása, 
 elemzések, statisztikák készítése, 
 az érintett jogainak védelme, 
 munkavállalói adatok kezelése. 

 
6.4 Az adatok forrása 
 
Az Adatkezelő elsősorban az érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más 
forrásból nem nyújt. Az Adatkezelő más forrásból származó személyes adatokat kizárólag 
közfeladatot ellátó közigazgatási szervtől és közhiteles nyilvántartásból ér el, ezeket az adatokat a 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatai végrehajtása során használja fel. 
 



  készítette: dr. Sandl Judit ügyvéd  
  1147 Budapest Lőcsei u 93/B 
  KASZ száma:36068002 
 

8 
 

7.)  Az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések 
 
7/a.) weboldalon történő adatkezelés, IP címek gyűjtése 
 
Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az Info tv. és az Adatkezelő jogos érdeke.  
Az adatkezelés célja és időtartama: A honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése 
és visszaélések megakadályozása. Az adatkezelés időtartama: 1 év. 
A kezelt adatok köre: 

Az Érintett IP címe. 
 

7/b.) Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés 
 
Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja : Az Info tv.,jogalapja az érintett személy önkéntes 
hozzájárulása. 
 Az adatkezelés célja és időtartama: Az érintett tájékoztatása. Az adatkezelés az érintett 
hozzájárulásának visszavonásig történik. 
A kezelt adatok köre: 

név 
e mail cím 
Érintett által megadott egyéb személyes adatok 
 

7/c.) Az Adatkezelőhöz érkező megkeresések kezelése 
 
Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja : Az Info tv. Önkormányzati tv. Jogalapja: érintett 
hozzájárulása, szerződések teljesítése, adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése és 
közérdekű adatkezelés, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtása. 
Az adatkezelés célja és időtartama: Az Érintett beazonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel, az 
érintett jogai gyakorlásának biztosítása, az adatkezelő jogszabályban meghatározott, illetve egyéb 
kötelezettségeinek biztosítása.  
 Az adatkezelés időtartama:  
 hozzájáruláson alapuló adatkezelés során visszavonásig,  
 jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése esetén a jogszabályban meghatározott 
időtartam. 
 
Amennyiben az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, úgy az Adatkezelő köteles a 
jelen tájékoztató 1. sz melléklete szerinti nyilatkozatot az érintett személlyel aláíratni.  

 
7/d.) Az Adatkezelő jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása 
 
Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adott feladatot szabályozó jogi norma, jogalap: az 
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,  
Az adatkezelés célja és időtartama: A jogszabályi kötelezettség teljesítése. A vonatkozó jogszabályban 
meghatározott időtartam. 
A kezelt adatok köre: A vonatkozó jogszabályban meghatározott adatkör. 
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8.)  Közérdekű adatok megismerésének általános szabályai 

 
8.1 Általános rendelkezések 
 
Az Adatkezelőnek, mint állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő 
közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az Info tv.-ben meghatározott kivételekkel - erre 
irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 
 
Az Adatkezelő a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat az Adatkezelő honlapján, „közérdekű 
adatok” fül alatt teszi közzé. 
 
8.2 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény bejelentése 
 
A közérdekű adat megismerése iránt a jegyzőnek címzetten bárki – személyesen szóban, vagy írásban- 
igényt nyújthat be. Írásban a jelen tájékoztató 3. sz melléklete szerinti nyomtatvánnyal igényelhető 
közérdekű adat. A közérdekű adatok szolgáltatására kijelölt személy a kérelmet haladéktalanul köteles 
megvizsgálni és annak 15 napon belül eleget tenni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve 
nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alaklommal további 15 nappal meghosszabbítható. A 
határidő meghosszabbításáról az igénylőt tájékoztatni kell. 
 
Az adatigénylésnek közérthető formában, és amennyiben az aránytalan költséggel nem jár, az igénylő 
által kívánt formában kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában 
nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. 
 
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által jogszabály szerint meg nem ismerhető 
adatot is tartalmaz, illetve más személy jogait a megismerés sértené, az igény teljesítése során ezen 
adatot felismerhetetlenné kell tenni. 
 
Az Adatkezelő a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - 
költségtérítést állapíthat meg, melynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően 
tájékoztatni kell. Az igénylétől egyértelmű nyilatkozatot kell kérni a tekintetben, hogy a költségek 
ismeretében fenntartja, vagy módosítja a kérelmét. 
 
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az Info tv-ben rögzített 
jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 15 napon belül írásban értesíteni kell az 
igénylőt. 
 
Az Adatkezelő az elutasított kérelmekről és annak indokáról nyilvántartást vezet és az abban 
foglaltakról minden év január 31. napjáig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságot. 
 
8.3 Jogorvoslat közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatban 
 
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, vagy az Adatkezelő 
teljesítésre nyitva álló, illetve a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha 
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a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének 
felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.  
 
Ha az Adatkezelő az adatközlést megtagadja, a megtagadás jogszerűségét és indokait, a másolat 
készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az Adatkezelőnek kell 
bizonyítania. 
 
 

9.)  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 
A tájékoztatás kéréshez való jog 
 
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő milyen 
adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A 
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell 
küldeni. 
 
A hozzáféréshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és azok kezelésével kapcsolatos 
információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.  
  
A helyesbítéshez való jog 
 
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását.  
 
A törléshez való jog 
 
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, a jelen tájékoztató 2. sz melléklete szerinti 
nyomtatvány kitöltésével kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, indokolatlan 
késedelem nélkül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 
Az Adatkezelőnek egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, 
ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, az 
Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt 
személyes adatok tekintetében.  
 
 
A korlátozáshoz való jog 
 
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának korlátozását.  A korlátozás addig 
tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Korlátozás az alábbi esetekben 
kérhető: 

 az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát, vagy hiánytalanságát a 
fennálló kétség tisztázásának időtartamáig., 
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 ha az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata, vagy az Adatkezelő 
rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése 
sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának 
időtartamáig., 

 ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő, vagy más közfeladatot ellátó szerv 
által, vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok, vagy eljárások - 
így különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen 
vizsgálat, vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásig.  

 
 
A tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell 
vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott 
elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 
 
Az adathordozhatósághoz való jog 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson 
alapuló adatkezelési tevékenységek vonatkozásában az automatizált módon kezelt személyes adatait 
számára, vagy az általa meghatározott más adatkezelő részére átadja. 
 
 

10.) Adatbiztonság 
 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 
A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő 
megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne 
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

 
Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori 
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes 
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az 
Adatkezelőnek. 
 
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, 
biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró 
személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. 
 
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 
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 a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül szoftver és 
hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről, 

 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a 
rendszeres biztonsági mentéséről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről, 

 az adatállományok vírusok ellenei védelméről, 
 az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről. 

 

11.) Adatvédelmi incidens 
 
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy nem 
vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti 
rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a 
személyazonosság-lopást, vagy a személyazonossággal való visszaélést. 
 
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül az Adatkezelő 
köteles bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével 
összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  
 
Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy 
megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. 
 
 

12.) Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés 
 
Az Adatkezelő a tevékenységéhez tartozó esetekben, illetve ügyviteli és nyilvántartási célból 
személyes adatokat is kezelhet. 
 
Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott 
hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és 
időtartamára valamint az érintett személy jogaira - után az érintettet figyelmeztetni kell az adatkezelés 
önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell. 
 
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja: 
 

- az Adatkezelő tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen 
alapul; 
 

- az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, 
elszámolási és nyilvántartási célból; 
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- az Adatkezelővel üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások 

kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is 
lehetnek; 
 

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az 
érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés céljából, vagy 
weboldalon partnerként regisztrált, stb.) 
 
Az Adatkezelőhöz írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok 
(például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett személy 
hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás 
hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni.  
 
 

13.) Adattovábbítás 
 
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett 
egyértelműen - a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében - hozzájárult, vagy az 
adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. 
 
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt 
személyes adatot az illetékes hatóságnak továbbítani, amely személyes adat továbbítására jogszabály, 
vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.  
Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja és az adattovábbításokról 
nyilvántartást vezet. 

 

14.) Technikai adatok és cookie kezelése 
 

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP címét, a látogatás kezdő 
időpontját, illetve egyes esetekben- a számítógép beállításától függően- a böngésző és operációs 
rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adattal nem kapcsolhatók össze. Az adatok 
kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. 
 
A cooki-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cooki-k az 
adatkezelőt, mint a weboldal üzemeltetőjét segítik a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a 
weboldal szolgáltatásait az érintettek szokásának megfelelően alakítsa. A cooki-k alkalmasak továbbá 
arra, hogy: 
 
 megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra 

lép., 
 emlékeznek a korábban bevitt adatokra ezért azokat nem kell újra begépelni., 
 elemzik a web oldal használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával 

végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az érintett elvárásai 
szerint működjön, az érintett könnyen megtalálja a keresett információkat.  
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15.) Adatfeldolgozás 
 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátáshoz jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozó 
önálló döntést nem hoz, kizárólag az adatkezelővel megkötött szerződés és az adatkezelő utasításai 
szerint jogosult és köteles eljárni. 
 
Adatkezelő amennyiben igénybe vesz adatfeldolgozót, úgy azt jelen tájékoztatóban nevesíti. 

 

16.) Közterületi térfigyelő kamerarendszer alkalmazása 
Az elektronikus megfigyelőrendszer útján rögzített és kezelt felvételek személyes adatnak minősülnek, 

mely személyes adatok kezelése vonatkozásában nincs szükség az érintettek kifejezett írásbeli 

hozzájárulására, azonban az érintetteket az Adatkezelő Önkormányzat a jelen Tájékoztató 6. sz. 

melléklete szerinti tájékoztató kihelyezésével tájékoztatja az elektronikus megfigyelőrendszer 

alkalmazásával együtt járó adatkezelés lényeges körülményeiről.  

 

A jelen pont szerinti szabályok alkalmazása során az alábbi fogalmakon a következőket kell érteni: 

 közterületi térfigyelő kamera rendszer: azon eszközök és megoldások, melyek kamerák 

kihelyezésével és üzemeltetésével lehetővé teszik a közterület távolból történő megfigyelését, 

a kamerákkal képfelvétel készítését, a felvételek tárolását, valamint az adatok továbbítását. 

 közterület felügyelet: az önkormányzat képviselő-testülete által az Adatkezelő Önkormányzat 

belső szervezeti egységeként létrehozható szerv 

 közterület: az önkormányzat illetékességi területén lévő olyan terület, amely az ingatlan-

nyilvántartásban közterületként szerepel. 

 

A közterületi térfigyelő kamera-rendszer az alábbi részekből áll: 

a.) a közterületre kihelyezett kamerák (Németbánya Fő tér 3. 2 db E-on oszlopra szerelt kamera) 

b.) központi megfigyelő, illetve rögzítő helyiségből a szükséges eszközökkel - jelen esetben a 

Németbánya Fő tér 3. Polgármesteri Iroda. 

 

A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. 

A kihelyezett kamerák üzemeltetésének tényéről minden megfigyelt helyen a jelen Tájékoztató 4. sz 

melléklete szerinti tájékoztatót kell kihelyezni. 

A rendszer üzemeltetésének célja: 

a.) általános közbiztonság növelése, 

b.) közterület általános rendje megtartásának elősegítése,  

c.) bűnmegelőzés. 

 

A térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése folyamatosan, a nap 24 órájában történik. 

 Az adatkezelés jogalapja 

A kamera által rögzített felvételek az alábbi esetekben használhatók fel: 
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a.) elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban, 

b.) elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban, 

c.) közigazgatási hatósági eljárásban, 

d.) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárás során. 

Az adatkezelés időtartama: 

A felvétel, mint személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető. 

 rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételek adatkezelési időtartama: ezen adatok a 

rögzítést követő 8 napig kezelhetők, utána törölni kell, 

 a rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételek adatkezelési időtartama: nem haladhatja meg a 

30 napot. 

 

Az, akinek jogát, vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény, vagy intézkedés 

sérti, kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legkésőbb a kérelem benyújtását 

követő 30 napig ne törölje. Ilyen kérelmet csak az alábbi esetekben lehet benyújtani: 

a) elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatt indult eljárások, 

b) elkövetett jogsértés miatt indult közigazgatási hatósági eljárásban, 

c) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban. 
 
A közterületen készült felvétel: 
a) a terrorcselekmények, vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása 

céljából, 
b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, 

iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából, 
c) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve 
d) körözött személy, vagy tárgy azonosítása érdekében 

is felhasználható. 

 

Az önkormányzat köteles biztosítani a magánszemély részére, hogy a felvételen szereplő személy 

jellemzően a felvétel készítésétől számított 8 napon belül megtekinthesse a róla készült felvételt. 

 

Az Adatkezelő (közterület felügyelet) köteles értesíteni a rendőrséget a közterületi térfigyelő rendszer 

keretén belül kihelyezett: 

a) térfigyelő kamerákról, 

b) a kamerák által megfigyelt területről.  

A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon 

belül a közterület felügyelet köteles: 

 a feladatkörébe tartozó eljárást megindítani, 

 a más szerv, vagy hatóság (pl rendőrség) hatáskörébe tartozó eljárások esetén az eljárás 

megindítását kezdeményezni. 

Az adatkezelés korlátai: 
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A közterületi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a képfelvétellel 

érintett közterületen: 

 asz elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban, 

 elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban, 

 az Adatkezelő által végzett intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási 

hatósági eljárásban, továbbá 

 a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 

használható fel. 

 

Az Adatkezelő bizonyítási eszközként: 

 büntető, vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv kérésére, illetve 

 közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére  

továbbítja a rögzített felvételt, ha az eljáró szerv, illetve hatóság megkeresése megfelelő. 

A megkeresés akkor megfelelő, ha az tartalmazza: 

 az eljárás tárgyát, 

 az eljárás ügyiratszámát, 

 a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt. 

A megkeresést meg kell tagadni, ha 

 a megkeresés tartalmilag nem megfelelő, 

 ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.  

   

 

17.) Irodahelyiségben alkalmazott kamerás megfigyelés 
szabályai 
 

Az elektronikus megfigyelőrendszer útján rögzített és kezelt felvételek személyes adatnak minősülnek, 
mely személyes adatok kezelése vonatkozásában nincs szükség a Hivatal munkavállalóinak kifejezett 
írásbeli hozzájárulására, azonban a munkavállalókat a Hivatal a jelen Tájékoztató 5. sz melléklete 
szerinti tájékoztató átadásával tájékoztatja az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával együtt 
járó adatkezelés lényeges körülményeiről.  
A Hivatal kamerával megfigyelt területére belépő külső harmadik felek (ügyfelek, vendégek) 
hozzájárulása a kamerák által megfigyelt területre történő belépéssel megadottnak tekintendő a 
„kamerával megfigyelt terület” jelzés jól látható helyre történő kihelyezése mellett. Külső harmadik 
személy a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos szabályokról, jogairól a jelen tájékoztató 6. sz 
melléklete szerinti, az Szvtv. szerinti külön tájékoztató alapján részesül tájékoztatásban. 
 
A kamerarendszer üzemeltetésének részletes szabályai: 

 A munkáltató - jelen esetben az Adatkezelő Önkormányzat -  a munkavállalók személyhez 
fűződő jogait tiszteletben tartja, annak korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható 
tartalmáról előzetesen tájékoztatta. (Mt. 9. § (1)-(2) bek.) 

 Munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében 
ellenőrzi, magánéletüket nem vonja bele. (Mt. 11. § (1) bek.) 

 A munkáltató ellenőrzése során használt eszközök, módszerek nem sérthetik az emberi 
méltóságot. 
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 Munkáltatató az adatkezelés során jogszerűen jár el, betartva az Info tv. 4. § (1)-(2) bek. 
alapvető rendelkezéseit, ami a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elve. 

 Munkáltató a rögzített felvételeket főszabályként 3 munkanapig tárolja. Három napnál 
hosszabb ideig történő felvételmegőrzés kivételes eset, melynek jogalapját igazolni szükséges. 

 A rögzített felvételeket a munkáltató harmadik fél részére csak törvényben meghatározott 
esetben (pl rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A rögzített felvételeket 
kizárólag szabálysértés, vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében 
lehet visszanézni. 

 A Munkáltató igazolni tudja, hogy az általa alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer 
összeegyeztethető az Info tv. 4. § (1)-(2) bekezdés szerinti célhoz kötöttség elvével és az 
érdekmérlegelési teszttel. Mind a célhoz kötöttség, mind az érdekmérlegelési teszt 
megköveteli, hogy a kamerák látószöge a célterületre irányulhasson csak, így kizárólag saját 
tulajdon, vagy saját használatban lévő terület lehet a megfigyelés tárgya. 

 
 A Munkáltató elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, illetve 

vagyonvédelem céljából alkalmazza a megfigyelő rendszert. 
 A Munkáltató nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol az emberi méltóságot 

sértheti (különösen: öltöző, zuhanyzó, illemhely). Vannak azonban olyan időszakok, amikor a 
munkahely teljes területe megfigyelhető, beleértve a tiltott területeket is. Ezen időszakok: 
munkaszüneti nap, munkaidőn kívüli munkanap, illetve amikor senki sem tartózkodik 
jogszerűen a területen. 

 A kamera által rögzített felvételek visszanézésére az alábbi személyek jogosultak: 
 

a) a mindenkori Polgármester, 
b) a mindenkori Polgármester által erre kijelölt személy, így különösen rendkívüli 

események kivizsgálása, valamint az érintettnek a felvételekbe való betekintés 
biztosítása esetén. 

 
A felvételek visszanézését az élet, testi épség, illetve személyiségi jogok védelme, a 
vagyonvédelem és rendkívüli események kivizsgálása teszi indokolttá. 
 
 

18.) Jogorvoslat, panaszkezelés 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
URL https://naih.hu  
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''  
 



  készítette: dr. Sandl Judit ügyvéd  
  1147 Budapest Lőcsei u 93/B 
  KASZ száma:36068002 
 

18 
 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye, vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja 
 
Az Érintett személyes adatai kezeléséhez és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogai 
gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat. 
 

19.) Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 
27.) 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). 

 
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

 
- 2011. évi CLXXXIX. tv törvény Magyarország önkormányzatairól. 

 
- 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv. 

 
- 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról. 

 
- 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról. 

 
- 305/2005( XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes 

közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzékadattartalmára, az adatintegrációra 
vonatkozó részletes szabályokról. 
 

- 1999. évi LXIII. tv. a közterület felügyeletről. 
 

- NAIH elnökének az önkormányzat területén kiépíteni kívánt térfigyelő rendszer tárgykörében 
kiadott NAIH 4125-2/2012/V. sz állásfoglalása. 

 
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2020. április 15. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 
 
Mellékletek: 
 
1. sz hozzájárulás adatkezeléshez 
2. sz adatkezelés visszavonása 
3. sz nyomtatvány közérdekű adatigényléshez  
4. sz tájékoztatás közterületi kamerák 
5. sz tájékoztatás kamerás megfigyelésről munkavállalók részére 
6. sz tájékoztatás kamerás megfigyelésről külső harmadik személyek számára 
 
Németbánya, 2020. április 9. 
 
 
                                                                                              Marcsik Zoltánné Király Ágnes 
                                                                                                             polgármester 


