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1.

BEVEZETÉS

Személyes adatainak védelme fontos számunkra, ezért szeretnénk Önt tájékoztatni a személyes
adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.
2.

AZ ADATKEZELŐK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

1. Adatkezelő adatai
Név:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Érdi
Önkormányzat”)

Szervezet székhelye:

2030 Érd, Alsó u 1-3.

Törzskönyvi azonosító
szám:
Telefonszám:

731256

Email:

aljegyzo@erd.hu

06-23-522-300 (központi telefonszám)

Adatvédelmi tisztviselő Dr. Csupor Endre
neve és elérhetőségi aljegyzo@erd.hu
adatai:
Dr. Csőzik László polgármester
Képviseletében:

2. Adatkezelő adatai
Név:

DemNet Demokratikus Jogok
továbbiakban: „DemNet”)

Szervezet székhelye:

1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II. em./9.

Fejlesztéséért

Alapítvány

(a

Szervezet nyilvántartási 01-01-0006006
száma:
+36 70 775 5811
Telefonszám:
Email:

info@demnet.org.hu

Ügyvezető neve:

Dr. Bördős Éva

(Az Érdi Önkormányzat és a DemNet a továbbiakban együttesen: „Adatkezelők”).
Tájékoztatjuk, hogy jelen Tájékoztató 4.2.-4.4. pontjaiban rögzített adatkezelések
vonatkozásában az Adatkezelők közös adatkezelőknek minősülnek.
3.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS
IDŐTARTAMA

Az Adatkezelőknek az Érdi Közösségi Gyűlés lebonyolításához kapcsolódó adatkezelései az érintett
hozzájárulásán és az Adatkezelők közérdekű feladatai ellátásán alapulnak.
Az Adatkezelők adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
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személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban:
„Rendelet” / „GDPR”);
•

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: „Infotv.”);

•

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);

•

2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv.tv.”);

•

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
(„Nytv.”)
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól („Mötv.”)

•

4.

•

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról;

•

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról;

•

2017. évi LXXVI. törvény a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról;

•

50/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről;

•

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól;

•

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 16/2022. (IV.29.) önkormányzati
rendelete a klímavészhelyzettel összefüggésben, a környezetvédelmi program és a
klímavédelmi stratégiai intézkedések megvalósítását elősegítő társadalmi egyeztetési
folyamatok eszközeinek alkalmazásáról

Az Adatkezelőknek az Érdi Közösségi Gyűléssel összefüggő adatkezelései

Az Érdi Önkormányzat 2022-ben társadalmi egyeztetést kíván indítani a városfejlesztés és a
klímaváltozás egyes aspektusainak Érd városát érintő hatásairól. Ehhez feltétlenül szükséges a
lakosság közvetlen felkeresése és a városfejlesztéssel és klímaváltozással kapcsolatban
kialakult álláspontjának megismerése. Ennek keretében az Érdi Önkormányzat együttműködik
a DemNettel, annak érdekében, hogy egy közösségi gyűlés keretében feltárják és megismerjék
a lakosság álláspontját a témával összefüggésben.
Ezen célok érdekében 2022. június 11-én, 2022. június 12-én, 2022. június 25-én és 2022.
június 26-án kerül megrendezésre a közösségi gyűlés a (továbbiakban: „Közösségi Gyűlés”) a
DemNet és az Érdi Önkormányzat szervezésében az alábbi helyszínen: Magyar Földrajzi
Múzeum (2030 Érd, Budai út 4.).
A személyes adatok kezelése a közösség tagjaival történő sikeres kapcsolatfelvételhez, a
társadalmi egyeztetés - közösségi gyűlés- lebonyolításához szükséges.
4.1.

Reprezentatív adatigényléssel kapcsolatos adatkezelés

A személyes adatokat az Érdi Önkormányzat az Nytv. 18. § (3) bekezdése alapján, csoportos
adatszolgáltatás útján a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a Belügyminisztérium Személyi
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Nyilvántartási Adatszolgáltatási és Engedélyezési Osztálytól igényli és kéri le. A reprezentatív
adatigényléssel összefüggésben kizárólag az Érdi Önkormányzat jár el adatkezelőként.
Az Érdi Önkormányzat küldi ki az Érintettek részére postai úton a Közösségi Gyűléssel kapcsolatos
meghívókat.
Az adatkezelés célja:

Az érintettel történő kapcsolatfelvételhez, a társadalmi egyeztetés közösségi gyűlés – lebonyolításához szükséges a személyes adatok
megszerzése és kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelése az Érdi Önkormányzat közérdekű
feladatainak végrehajtása érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1)
bek. e) pont)

A kezelt adatok köre:

Viselt családi név, viselt utónév, nem, lakcím, értesítési cím,
korcsoport

Az adatkezelés időtartama:

Az Érdi Önkormányzat a személyes adatokat a társadalmi
egyeztetések (Közösségi Gyűlés) lebonyolítását követő 2 hónap
múlva törlik.

4.2.

Közösségi Gyűlésre történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés és az adatok
ellenőrzése

Az adatkezelés célja:

A részvételi szándék jelzése során a kiválasztási eljárás
lefolytathatóságához (regisztráció) és a meghívottak ellenőrzéséhez
szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

A kezelt adatok köre:

Érintett viselt családi neve, viselt utóneve, neme, lakcíme, értesítési
címe, korcsoportja, végzettsége

Az adatkezelés időtartama:

Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legfeljebb a
Közösségi Gyűlés lebonyolítását követő 2 hónap elteltével a
személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozó:

A DemNet IT szolgáltatója, amely biztosítja a regisztrációs felület
működését és IT szolgáltatási és támogatási tevékenységet nyújt e
körben (pl. hibaelhárítása, információ szolgáltatása).

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelés vonatkozásában kizárólag az Érdi Önkormányzat
ellenőrzi azt, hogy az az Érintett, aki a részvételi szándékát jelezte, szerepel-e jelen Tájékoztató
4.1. pontja szerinti reprezentatív listán.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, ezen szándékát az alábbi elérhetőségeinken jelezni szíveskedjen:
•
4.3.

e-mail útján az info@demnet.org.hu vagy az aljegyzo@erd.hu címen.
Közösségi Gyűlésen résztvevők véletlenszerű kiválasztásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A közösségi gyűlés résztvevőinek anonimizált, véletlenszerű
reprezentatív kiválasztásának megvalósulása érdekében szükséges

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

A kezelt adatok köre:

Érintett személy neme, irányítószáma, korcsoportja, végzettsége

Az adatkezelés időtartama:

Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legfeljebb a
Közösségi Gyűlés lebonyolítását követő 2 hónap elteltével a
személyes adatok törlésre kerülnek.
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Adatfeldolgozó:

A DemNet IT szolgáltatója, amely biztosítja a regisztrációs felület
működését és IT szolgáltatási és támogatási tevékenységet nyújt e
körben (pl. hibaelhárítása, információ szolgáltatása).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, ezen szándékát az alábbi elérhetőségeinken jelezni szíveskedjen:
•
4.4.

e-mail útján az info@demnet.org.hu / aljegyzo@erd.hu címen.
Kapcsolattartás a Közösségi Gyűlésen résztvevőkkel

Az adatkezelés célja:

A Közösségi Gyűlés véletlenszerűen kiválasztott résztvevőivel való
kapcsolattartás (egyeztetés, tájékoztatás) érdekében szükséges

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) és az
Adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja)

A kezelt adatok köre:

A résztvevő viselt családi neve, viselt utóneve, lakcíme és értesítési
címe (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)

Az adatkezelés időtartama:

Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legfeljebb a
Közösségi Gyűlés lebonyolítását követő 2 hónap elteltével a
személyes adatok törlésre kerülnek.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, ezen szándékát az alábbi elérhetőségeinken jelezni szíveskedjen:
•
4.5.

e-mail útján az info@demnet.org.hu vagy az aljegyzo@erd.hu címen.
Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk
az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek, tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőket.
Az Adatkezelők a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte
– személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges. 1
5.

A SZEMÉLYES
BIZTONSÁGA

ADATOK

TÁROLÁSÁNAK

MÓDJA,

AZ

ADATKEZELÉS

Az Adatkezelők és az adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
Az adatok kezelését kizárólag az Adatkezelők erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik
ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak.
Adatkezelők minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében,
hogy a személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen.
Az Adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja
1

GDPR Preambulum (111)
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meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
•

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

•

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

•

változatlansága igazolható (adatintegritás);

•

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
Az Adatkezelők a különböző nyilvántartásaikban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítják, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény
lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az Adatkezelők a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak.
Az Adatkezelők az adatkezelés során megőrzik
•

a titkosságot: megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

•

a sértetlenséget: megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;

•

a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelők és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt
védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az
üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Az Adatkezelők, mint adatkezelők nyilvántartják az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az
adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az
esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelők késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásukra jutott, bejelentik a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
6.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságokkal
rendelkezik:
•

átlátható tájékoztatás,

•

hozzáféréshez való jog,

•

a helyesbítéshez való jog,

•

a törléshez való jog,

•

az adatkezelés korlátozásához való jog,

•

a tiltakozáshoz való jog,
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•

a hozzájárulás visszavonásához való,

•

panasztétel joga, és a

•

jogorvoslati jog.

6.1.

Átlátható tájékoztatás

Az Adatkezelők kötelesek az Ön részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást – a
GDPR által meghatározott körben – a rendelkezésére bocsátani. E kötelezettségünknek jelen
Adatkezelési Tájékoztató által teszünk eleget. Felhívjuk a figyelmét, amennyiben a személyes adatai
kezelésével kapcsolatban további kérdése merülne fel, élhet a hozzáféréshez való jogával.
6.2.

Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy az kezeljük-e a személyes adatait, és ha igen kérhet egy részletes
tájékoztatót, ami tartalmazza azt, hogy
•

milyen okból,

•

milyen adatokat kezelünk,

•

mi a személyes adatok forrása,

•

kivel közöljük a kezelt adatait,

•

mennyi ideig őrizzük meg a kezelt adatokat, illetve

•

ha az adatait nemzetközi adattovábbítás keretében továbbítjuk, az adattovábbítás garanciáiról,
valamint

•

ismételt tájékoztatást kap a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, és arról, hogy
panaszával az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.2

Amennyiben kéri, ingyenesen átadjuk Önnek a kezelt személyes adatairól készített másolatot.
A további másolatokért az Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű
díjat számíthatnak fel.3 A kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk. A
tájékozódáshoz való jog írásban az alábbi elérhetőségeken gyakorolható:
Érdi Önkormányzat:
•

postai úton: 2030 Érd, Alsó u 1-3.; az Érdi Önkormányzat részére címezve vagy

•

e-mailen: aljegyzo@erd.hu

•

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Csupor Endre

DemNet:
•

postai úton: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II. em./9., a DemNet székhelyére címezve vagy

•

e-mailen: info@demnet.org.hu

Kérésére – a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is
adhatunk tájékoztatást.
6.3.
2
3

Helyesbítéshez való jog

GDPR 15. cikk (1) bek.
GDPR 15. cikk (3) bek.
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Kérésére a pontatlan (pl. születési dátuma nem helyes, email címe azóta megváltozott, névváltozás
következett be stb.) személyes adatát helyesbítjük, kijavítjuk vagy kiegészítjük. 4
6.4.

Törléshez való jog

Kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük a kezelt személyes adatait, ha
•
•
•
•
•

az adatkezelés célja már nem indokolja az adatai kezelését,
az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és visszavonja a hozzájárulását (és nincsen más jogalapja
az adatkezelésnek),
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
amennyiben jogellenesen kezeltük az adatait, vagy
az adatok törlése jogszabály alapján kötelező.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az Adatkezelőket terhelő jogi
kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő
vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.5
6.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben él ezzel a jogával és a jogszabályok szerint korlátozásnak van helye, ez esetben kizárólag
tárolhatjuk a személyes adatait, azonban azokon egyéb műveleteket nem végezhetünk (pl. nem
továbbíthatjuk másnak, nem rendszerezhetjük őket) - kivéve, ha e műveletek végzéséhez hozzájárul
vagy jogi kötelezettségünk a teljesítésük.
Mikor kerülhet sor e jog érvényesülésére?
•

Ha Ön vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, arra az időre, amíg megvizsgáljuk, hogy
valóban pontatlanok-e az adatok.

•

Amennyiben jogellenesen kezeljük a személyes adatait, azonban Ön kéri, hogy ne töröljük,
hanem zároljuk őket.

•

Ha már nincsen szükségünk az Ön adataira, azonban Ön kéri, hogy tároljuk az adatokat mert pl.
egy későbbi joga érvényesítéséhez szüksége van rá.

•

Ha tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapítjuk, hogy az
Adatkezelők jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Minden esetben előzetesen tájékoztatjuk Önt, ha a fent említett esetekben az adatkezelés korlátozását
feloldjuk (mert például a pontatlan adatai helyesbítésre kerültek, vagy korlátozás iránti kérelmét
elutasítottuk).6
6.6.

Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az
adatkezelés az Adatkezelők jogos érdekén alapul. Tiltakozása esetén a személyes adatait csak akkor
kezeljük tovább, amennyiben kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.
Amennyiben személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük (pl. hírlevél küldése),
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatai e célból történő kezelése ellen. Tiltakozása

4
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esetén e személyes adatait, e célból az Adatkezelők nem kezelik tovább.7
6.7.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Jogosult arra, hogy a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonja.
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.8
Jogait az alábbi módok bármelyikén gyakorolhatja:
Érdi Önkormányzat:
•

postai úton: 2030 Érd, Alsó u. 1-3.; az Érdi Önkormányzat részére címezve vagy

•

e-mailen: aljegyzo@erd.hu

•

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Csupor Endre

DemNet:
•

postai úton: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II. em./9., a DemNet székhelyére címezve vagy

•

e-mailen: info@demnet.org.hu

6.8.

Eljárási szabályok

Az érintett személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására, vonatkozó kérésére Adatkezelők
indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy (1)
hónapon belül tájékoztatja érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem
összetettsége és a kérelmek száma figyelembevételével szükség esetén, ez a határidő további két (2)
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kérelme kézhezvételétől számított
egy hónapon belül tájékoztatjuk.
Amennyiben Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról legkésőbb a
kérelem beérkezését követő egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
Adatkezelők a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesítik, akivel, illetve amellyel korábban a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk e
címzettekről.
6.9.

Jogorvoslati jog

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű azt elsőként az
adatvédelmi tisztviselő fent megadott elérhetőségére megküldeni, melyet – annak beérkezését
követően - haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül megvizsgál és a panaszost a
vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja.
6.9.1.

Panasz az Adatkezelőknél

Amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelők bármelyike megsérti a személyes adatok kezelésére
vonatkozó valamely jogszabályi rendelkezést vagy jelen adatkezelési tájékoztatót, panasszal fordulhat
hozzánk. Panaszát az alábbi módokon küldheti meg a részünkre, amelyet azt egy hónapon belül
megválaszolunk:
Érdi Önkormányzat:

7
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•

postai úton: 2030 Érd, Alsó u. 1-3.; az Érdi Önkormányzat részére címezve vagy

•

e-mailen: aljegyzo@erd.hu

•

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Csupor Endre

DemNet:
•

postai úton: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II. em./9., a DemNet székhelyére címezve vagy

•

e-mailen: info@demnet.org.hu

6.9.2.

Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem éri (pl. a
fenti jogait nem tudta érvényesíteni, nem kapott tájékoztatást az adatkezelésről stb.9) pert indíthat a
lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.10
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.11
6.9.3.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem éri
választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (címe: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.

9

2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bek.
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 22. § (1), (3) bek.
11
1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről 57. § (1) bek. o) pont
10

10

A hatóság elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, kérjük írjon az aljegyzo@erd.hu e-mail
címre.
Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit és ügyfeleit.
***
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