Adatkezelési tájékoztató - függelék
Adásvételi- és tulajdonjogot érintő egyéb szerződésekkel kapcsolatos
adatkezelések
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok eladásával,
önkormányzati ingatlanvásárlással, tulajdonjogot érintő
egyéb szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pont
– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az önkormányzattal szerződő természetes személy és a
nem természetes személy képviselője kapcsolattartója.
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
– adóazonosító jele,
– állampolgársága,
– telefonszáma,
– e-mail címe
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
A kérelmet elbíráló határozat és az előterjesztés
– nyílt ülésen történő tárgyalás esetén közzétételre kerül
az Önkormányzat hivatalos honlapján és továbbításra
kerül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
részére,
– zárt ülésen történő tárgyalás esetén kizárólag a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül
továbbításra.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Mosonmagyaróvári Járási Hivatala
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztály

Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

IdomSoft Zrt. (ASP gazdálkodás keretrendszer)
– 1134 Budapest, Tüzér u. 41.
– kapcsolat@idomsoft.hu
– +36 1 795 7800
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: U619) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján az önkormányzati vagyon
kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére,
jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, vagyonkezelői
jog létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések nem
selejtezhetők.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Átláthatósági nyilatkozat
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja

Az önkormányzattal szerződést kötő szervezetek
tulajdonosi szerkezetének ellenőrzése.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés

Érintettek

szerződéses partner képviseletére jogosult személy és
szerződéses partner tulajdonosa

A kezelt személyes adatok
kategóriái

– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
– adóazonosító jel
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztály.
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

A támogatott pályázók adatait az adatkezelő a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.
–

–

a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés támogatása
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
elbírálása, folyósítása.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont
– a talajterhelési díjról szóló 15/2012. (III.30.)
önkormányzati rendelet
ingatlantulajdonos
– név,
– lakóhely, tartózkodási hely,
– adószám,
– bankszámla szám,
– telefonszám,
– e-mail cím,
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes adatot
nem kezel.
Az adatok továbbításra kerülnek az AQUA Szolgáltató Kft.
részére.
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
–

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: G121) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a közműfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó iratok megőrzési ideje tizenöt
év.
A támogatott pályázók adatait az adatkezelő a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.
– a törléshez való jog a kérelem elbírálásáig
gyakorolható, ezt követően a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Elővásárlási jog gyakorlása
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek

Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés
meghozatala.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Ingatlan tulajdonosa, vevő
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
– adóazonosító jele,
– állampolgársága,
– telefonszáma,
– e-mail címe
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
A kérelmet elbíráló határozat és az előterjesztés
– nyílt ülésen történő tárgyalás esetén közzétételre kerül
az Önkormányzat hivatalos honlapján és továbbításra
kerül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
részére,
– zárt ülésen történő tárgyalás esetén kizárólag a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül
továbbításra.
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: E211) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján az elővásárlási jog
gyakorlása során keletkezett ügyiratok nem selejtezhetők,
a levéltárba adás határideje: 15 év.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

–

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Fás szárú növények kivágása és pótlása
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás lefolytatása.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 27. §
– a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.
(XII.30.) Korm. rendelet
ügyfél
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Az adatok továbbításra kerülnek a Városüzemeltető és
Fenntartó Kft. részére.
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: M118) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a fás szárú és cserje
kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fa- és
cserjepótlás során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 5
év.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Ideiglenes forgalomtechnikai korlátozás
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái
Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő
Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Hozzájárulás ideiglenes forgalomtechnikai korlátozáshoz.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
ügyfél
– név,
– lakvím,
– telefonszám,
Az adatkezelő különleges személyes adatot nem kezel.
Városüzemeltető és Fenntartó Kft.
Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet
Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Az adatkezelő az adatokat egy évig kezeli.
Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott.

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Haszonbérleti szerződések megkötése
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek

A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek

Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági
ingatlanok haszonbérbeadásával kapcsolatos döntés
előkészítése, döntéshozatal, haszonbérleti szerződések
nyilvántartása, bérlőkkel történő kapcsolattartás.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont
– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény,
– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.
évi CCXII. törvény
Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági
ingatlanokat bérlő természetes személy, nem természetes
személy törvényes képviselője
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
– adóazonosító jele,
– állampolgársága,
– őstermelői igazolvány száma,
– földműves nyilvántartásba vételi szám,
– telefonszáma,
– e-mail címe
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
A kérelmet elbíráló határozat és az előterjesztés
– nyílt ülésen történő tárgyalás esetén közzétételre kerül
az Önkormányzat hivatalos honlapján és továbbításra
kerül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
részére,
– zárt ülésen történő tárgyalás esetén kizárólag a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül
továbbításra.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Földhivatali
Osztály

Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztály
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: U619) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján az önkormányzati vagyon
kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére,
jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, vagyonkezelői
jog létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések nem
selejtezhetők.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Jogellenesen elhelyezett hulladékkal kapcsolatos ügyintézés
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma

Tárolás időtartama, törlési
határidő

Jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítására kötelezés,
hulladékgazdálkodási bírság kiszabása, határozat
végrehajtása.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 27. §
– a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
ügyfél, tanú, bejelentő
ügyfél, tanú:
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
– tartózkodási hely
bejelentő:
– név,
– állandó lakcím
– e-mail cím
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület
1592 Budapest, Pf.: 585.
info@lechnerkozpont.hu
06 (1) 279-2640, 06 (1) 279-2610
(A 714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a
Közigazgatási Szankciók Nyilvántartását a Lechner
Tudásközpont Nonprofit Kft. vezeti)
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: E412) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a közterület tisztán tartása,
felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, szállítása,
hulladékártalmatlanítás, hulladék-újrahasznosítás,
hulladékgazdálkodási bírság kiszabása során keletkezett
ügyiratok megőrzési ideje 5 év.

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Hulladékgazdálkodási bírság kiszabása esetén az
adatkezelő az adatokat a bírság végrehajthatóságának
elévülésekor törli.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Ingatlan bérbeadása
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek

A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek

Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásával
kapcsolatos döntés előkészítése, döntéshozatal, bérleti
szerződések nyilvántartása, bérlőkkel történő
kapcsolattartás.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont
– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant bérlő
természetes személy, nem természetes személy törvényes
képviselője
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
– adóazonosító jele,
– állampolgársága,
– telefonszáma,
– e-mail címe
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
A kérelmet elbíráló határozat és az előterjesztés
– nyílt ülésen történő tárgyalás esetén közzétételre kerül
az Önkormányzat hivatalos honlapján és továbbításra
kerül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
részére,
– zárt ülésen történő tárgyalás esetén kizárólag a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül
továbbításra.
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztály
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: U619) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján az önkormányzati vagyon
kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére,
jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, vagyonkezelői

jog létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések nem
selejtezhetők.

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

–

–

a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Jelzálogjog törlése
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja
Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek

Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Az adásvételi szerződésben vállalt részletfizetési
kötelezettség teljesítését követően az ingatlannyilvántartásban szereplő, az önkormányzatot megillető
jelzálogjog törlésével kapcsolatos eljárás lefolytatása.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Jelzálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonosa
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
– adóazonosító jele,
– állampolgársága,
– telefonszáma,
– e-mail címe
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Földhivatali
Osztály
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztály
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: H804) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján jelzálogügyek intézése
során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 5 év.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Kisajátítási eljárás
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Az önkormányzati közfeladatok ellátása érdekében
szükséges ingatlanok kisajátítását megelőző adásvételi
szerződések megkötése, szükség esetén kisajátítási eljárás
lefolytatása, korlátozási kártalanítás megállapítása.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény,
– a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény,
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Kisajátítandó ingatlan tulajdonosa
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
– adóazonosító jele,
– állampolgársága,
– telefonszáma,
– e-mail címe
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal, Földhivatali Osztály
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: U623) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a kisajátítási eljárás során
keletkezett ügyiratok nem selejtezhetők.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)

–

az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Közterület-használat
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek

Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Közterület-használat
engedélyezése,
engedély
visszavonása, közterület-felbontási, valamint közút
területének nem közlekedési célú igénybevételének
engedélyezése.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
Mosonmagyaróvár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló
18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet
ügyfél
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
– telefonszám,
– e-mail cím
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztálya – a díjak befizetésével kapcsolatosan
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: F103) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a közterület-használattal
kapcsolatos eljárás során keletkezett ügyiratok megőrzési
ideje 5 év.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott

közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Közútkezelői hozzájárulás
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem elbírálása.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 27. §

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

ügyfél
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Városüzemeltető és Fenntartó Kft.
Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: F107) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a belterületi közútkezelői
hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyiratok megőrzési ideje
5 év.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Kutak bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos ügyek
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Kutak bejelentésével, létesítésének, fennmaradásának,
üzemeltetésének, megszüntetésének engedélyezésével
kapcsolatos ügyek intézése.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 27. §
– vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
ügyfél
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Az adatkezeléssel kapcsolatban adattovábbításra nem kerül
sor.
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: G115) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a kutak létesítésével,
fennmaradásával, üzemeltetésével és megszüntetésével
kapcsolatos ügyek iratai nem selejtezhetők.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Legszebb konyhakertek verseny lebonyolítása
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek

Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

A legszebb konyhakertek versenyen való részvételre
jelentkezés.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
ügyfél
– név,
– születési név,
– állandó lakcím,
– -e-mail cím
– telefonszám
– benevezett konyhakert címe.
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
A versenyben díjazottak a sajtóban, illetve a város
honlapján (www.mosonmagyarovar.hu) közzétételre
kerülnek.
A személyes adatok továbbításra kerülnek az
Agrárminisztériumnak.
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: M111) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a parlagfű elleni
védekezés során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 5
év.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Panaszokkal kapcsolatos eljárás
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek

Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Panaszok kivizsgálása, a bejelentések alapján
intézkedések foganatosítása
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló
2013. évi CLXV. törvény 3. § (3) bekezdés
panaszos
– név,
– állandó lakcím,
– telefonszám,
– e-mail cím
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot kizárólag a panaszos egyértelmű hozzájárulása
alapján kezel.
A panaszos személyes adatai a panasz alapján
kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel
rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak
kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai
továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő
egyértelműen hozzájárult. (Kivéve, ha nyilvánvalóvá vált,
hogy a panaszos rosszhiszeműen, döntő jelentőségű
valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy
szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel,
személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv
vagy személy részére át kell adni, alappal valószínűsíthető,
hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet
okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére,
illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek
kérelmére át kell adni.)
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: U311) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a panaszok vizsgálatára
irányuló eljárás során keletkezett ügyiratok megőrzési
ideje 2 év.
– a törléshez való jog az érintett egyértelmű
hozzájárulása alapján kezelt különleges adatai
vonatkozásában gyakorolható, a törléshez való jog

–

egyébként GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) pontja
alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a személyes
adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából szükséges)
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Parlagfű elleni védekezés
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

A parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlanok
földhasználóival, tulajdonosaival szemben szükséges
intézkedések megtétele, az intézkedésről a bejelentő
tájékoztatása, parlagfű mentesítés elvégzése.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pont
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés
– az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény
– a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
ügyfél
– név,
– születési név,
– születési hely,
– születési idő,
– anyja neve,
– állandó lakcím,
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor.
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: M111) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a parlagfű elleni
védekezés során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 5
év.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)

–

az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Vállalkozási, megbízási és adásvételi szerződések
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek

Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Vállalkozási, megbízási és adásvételi szerződésekben
foglaltak teljesítése.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a szerződő magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő,
szervezet törvényes képviselője, kapcsolattartója
– név,
– állandó lakcím,
– adóazonosító jel,
– bankszámla szám,
– telefonszám,
– e-mail cím
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
– ha a szerződés megkötése pályázati támogatás alapján
történik: a támogató szervezet,
– ha a szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás alapján
került sor: Közbeszerzési Hatóság
– Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztály
IdomSoft Zrt. (ASP gazdálkodás keretrendszer)
– 1134 Budapest, Tüzér u. 41.
– kapcsolat@idomsoft.hu
– +36 1 795 7800
Ha a szerződés megkötésére pályázati támogatás alapján
került sor a szerződéseket az adatkezelő a dokumentáció
megőrzésére előírt időtartam lejártáig kezeli, egyéb
esetekben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott

közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató – függelék
Társasházak energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítések, felújítások támogatásával kapcsolatos pályázatok
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek

Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

A társasház felújítását a társasházak által a közös tulajdonú
részek korszerűsítéséhez, felújításához pénzintézettől
felvett (állami kamattámogatású) hitel visszafizetésének
támogatása vagy a rendelkezésre álló önerőhöz támogatás
nyújtása
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont
– a társasházak energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló
14/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet
a társasház tulajdonosa, kezelője, használója, jogi személy
törvényes képviselője
– név,
– lakóhely, tartózkodási hely,
– adószám,
– bankszámla szám,
– telefonszám,
– e-mail cím.
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztály
A kérelmet elbíráló határozat és az előterjesztés
–
nyílt ülésen történő tárgyalás esetén közzétételre
kerül az Önkormányzat hivatalos honlapján és továbbításra
kerül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
részére,
zárt ülésen történő tárgyalás esetén kizárólag a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére kerül
továbbításra.
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: E206) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a város-rehabilitációs
pályázatok, megállapodások, ehhez kapcsolódó operatív
ügyek iratai megőrzési ideje 10 év.

A támogatott pályázók adatait az adatkezelő a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.
Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

–

–

a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató – függelék
Útépítési alapból nyújtott támogatás iránti kérelem elbírálása
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja
Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Útépítési alapból nyújtott támogatás iránt benyújtott
kérelem elbírálása, támogatási szerződés megkötése,
támogatás folyósítása, nyilvántartása, elszámolás
ellenőrzése.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont
Pályázó természetes személy és jogi személy törvényes
képviselője.
– név,
– lakóhely, tartózkodási hely,
– adószám,
– bankszámla szám,
– telefonszám,
– e-mail cím,
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor.
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: E206) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a város-rehabilitációs
pályázatok, megállapodások, ehhez kapcsolódó operatív
ügyek iratai megőrzési ideje 10 év.
A támogatott pályázók adatait az adatkezelő a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott

közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Útvonalengedély kiadása
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái
Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő
Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Útvonalengedély kérelmezésével, nyilvántartásával
kapcsolatos ügyintézés.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
Útvonalengedéllyel rendelkező természetes személy és jogi
személy képviselője
– név,
– lakvím,
– telefonszám,
– rendszám,
Az adatkezelő különleges személyes adatot nem kezel.
– Városüzemeltető és Fenntartó Kft.
– Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet
Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Az adatkezelő az adatokat az útvonalengedély
érvényességi ideje alatt kezeli.
Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott.

Adatkezelési tájékoztató – függelék
Településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzésével
kapcsolatos pályázatok
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek

A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek
Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

A műemléki és a helyi építészeti védelem alatt álló, az
egyedileg nem védett épületként műemléki jelentőségű
területen és az egyedileg nem védett épületként történeti
településképi területen álló építmények, épületek,
épületegyüttesek, köztéri alkotások fenntartási, felújítási
munkálatainak támogatására benyújtott pályázatok
elbírálása, támogatási szerződések megkötése, támogatás
felhasználásának ellenőrzése.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont
– Mosonmagyaróvár város településképének védelméről
szóló 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet
az építmény, épület, épületegyüttes, köztéri alkotás
magánszemély tulajdonosa, kezelője, használója, jogi
személy törvényes képviselője
– név,
– lakóhely, tartózkodási hely,
– adószám,
– bankszámla szám,
– telefonszám,
– e-mail cím.
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor.
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül
sor.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
melléklete (Irattári tételszám: E206) és az adatkezelő
iratkezelési szabályzata alapján a város-rehabilitációs
pályázatok, megállapodások, ehhez kapcsolódó operatív
ügyek iratai megőrzési ideje 10 év.
A támogatott pályázók adatait az adatkezelő a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog

–

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Adatkezelési tájékoztató - függelék
Személytaxi-szolgáltatási engedély
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja

Érintettek
A kezelt személyes adatok
kategóriái

Kezelt személyes adatok
különleges kategóriái
Címzettek

Adatfeldolgozó neve,
székhelye, levelezési címe, email címe, telefonszáma
Tárolás időtartama, törlési
határidő

Az érintetti jogok
gyakorlásának korlátozása

Személytaxi-szolgáltatási
engedélyezési
eljárás
lefolytatása.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 27. §
– A személytaxi-szolgáltatás rendjéről, valamint a
taxiállomások
létesítéséről,
használatának
és
üzemeltetésének rendéről szóló …./2021. (…..)
önkormányzati rendelet
ügyfél
– vállalkozó/vállalkozás neve,
– egyéni vállalkozó esetén: születési helye, ideje, anyja
neve, lakcíme, levelezési címe, vállalkozó igazolvány
száma, adószáma
- gazdasági társaságok esetén a vállalkozás székhelye,
levelezési címe, cégjegyzékszáma, adószáma,
képviseletre jogosult neve,
- a személytaxi forgalmi rendszáma,
- a személytaxi különleges (sárga) rendszáma,
- a személytaxi gyártmánya, típusa, színe,
– taxi-igazolólap száma.
Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes
adatot nem kezel.
Az adatok továbbításra kerülnek a Városüzemeltető és
Fenntartó Kft. (mint szolgáltató) részére matrica kiállítása
céljából.
Az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül az adott
évben engedéllyel rendelkező személytaxik forgalmi
rendszáma és a gépjármű típusa.
Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére a
Győr.NET Informatikai Kft. (tárhelyszolgáltató) 9024
Győr, Práter utca 9.
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet és az
adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján a keletkezett
ügyiratok megőrzési ideje 5 év.
– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből

–

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából szükséges)
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges)

