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Tekintettel arra, hogy Telki Község Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) által működtetett 

www.telki.hu internetes portál kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatosan adatkezelőnek minősül, az 

érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, valamint az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 

rendelkezéseivel összhangban Adatkezelő a következő tájékoztatást adja.   

  

 I.  Az adatkezelő  

  

Neve:        Telki Község Önkormányzata  

Székhelye:       2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.   

Adatvédelmi tisztviselő:  dr. Remete Sándor   

E-mail:        adatvedelem@telki.hu  

  

  

Adatfeldolgozó  

1.Neve:          

Székhelye:        Adatvédelmi tisztviselő:  

   

E-mail:          

  

II. Az adatkezelő elérhetősége  

  

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:  

- ügyfélfogadási időben személyesen hétfőn 14:00-18:00, szerdán 08:00-12:00 és 13:00-16:00, pénteken 

08:00-12:00 óra közötti időben, Adatkezelő 2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1. szám alatti székhelyén   

- Elektronikus úton az adatvedelem@telki.hu e-mail címen.  

- Telefonos úton:+36 (26) 920-800   

  

  

III. Az adatkezelés célja  

  

A www.telki.hu internetes portál működtetésének célja, hogy Telki településen, illetve az Adatkezelő 

illetékességi területével érintett településeken lakók (vagy odalátogatók) minél szélesebb körben, lehetőség 

szerint naprakész információkhoz jussanak az Adatkezelő működésével, szervezeti felépítésével, az általa 

folytatott különböző eljárások folyamataival, dokumentációs tevékenységével kapcsolatosan, valamint 

tájékozódhassanak az Adatkezelő által biztosított ügyintézési lehetőségekről, és az általa szervezett közéleti 

eseményekkel, rendezvényekkel kapcsolatosan. A portál működtetésének céljai között szerepel továbbá, 

hogy az érintettek tájékoztatást, illetve felhívást kapjanak a civil-, kulturális-, és sportszervezetek, valamint 

oktatási intézmények működésével, az általuk szervezett események, rendezvények lebonyolításával 

kapcsolatosan.   

  

A www.telki.hu honlap látogatása során az Adatkezelő a fenti célok teljesítése, működésének ellenőrzése, és 

a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.  

  

Az Adatkezelő a fentiekben foglalt tevékenysége során a kezelt adatokat gazdasági haszonszerzésre nem 

használja fel.   
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IV. A kezelt adatok köre  

  

  

a) A Hivatallal és intézményeivel, valamint az Önkormányzattal hivatalos kapcsolatban álló személyek, civil 

szervezetek, magánintézmények adatai: név, cím, elérhetőségek.  

  

b) A Hivatal által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen 

a név, cím, elérhetőségek, foglalkozás, szakmai érdeklődési kör.   

  

c) A Hivatal szerződéseivel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses 

kapcsolattartójának adatait, melyek a dokumentumtárban megtalálhatók.   

  

d) Adatkezelő munkavállalói adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez.   

  

e) Állás betöltésére jelentkezők adatai.   

  

f) Helyi vállalkozók önként megadott elérhetőségeit tartalmazó adatok.  

  

g) Közérdekű információk, adatok, letölthető dokumentumok közül mindazon nevek és kapcsolattartási 

adatok, melyek egy-egy adott személyhez köthetőek.  

  

  

  

V. Az adatkezelés jogalapja  

  

A kezelt adatok körénél 1-4.és 27., pontban felsorolt személyes adatok adatkezelésére vonatkozó jogalap a 

jogi kötelezettség teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az alábbiakban 

megjelölt jogszabályokban foglaltak rendelkezésekre:  

  

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  

  

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

továbbiakban: Info tv.) 1. számú melléklete (általános közzétételi lista)   

  

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. fejezetének 5-11. és 13-26., pontjában megjelölt személyes adatok 

vonatkozásában mivel az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ezért a jogalap a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e) pontja.  

  

Az internetes portált megtekintők esetében, a kezelt adatok körénél a 12. pontban megjelölt személyes adatok 

kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.  
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VI. Az adatkezelés időtartama  

  

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”).   

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az 

Adatkezelő törlési, vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapíthat meg.  

  

  

VII. Az adatok kezelésének módja  

  

Az Adatkezelő az internetes portál üzemeltetésével kapcsolatosan birtokába kerülő személyes adatokon 

automatizált adatkezelést, profilalkotást nem végez. Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt 

tevékenysége során kezelt adatokat gazdasági haszonszerzésre nem használja fel. Adatkezelő adattovábbítást 

nem végez.   

  

  

  

VIII. Az internetes portálon alkalmazott sütik (cookies, session)  

  

VIII.1. A cookie-kezelési szabályzat hatálya  

  

VIII.1.1. Mik azok a „cookie-k” („sütik”)?  

  

A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k 

célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági 

adatainak mérése. A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről. Le lehet tiltani a cookie-k 

települését, de nélkülük a felhasználói élmény esetleg nem lesz teljes.   

  

VIII.1.2. Maximális biztonság Lényeges, hogy az oldal Üzemeltetője a 

"sütik" engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a "sütik" 

elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait.  

  

  

VIII. 1.3. A „sütik” beállitásának” ellenőrzés, a „sütik” letiltása  

  

A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része 

alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak 

érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a 

böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét.    
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VIII.1.4. Adatvédelmi tájékoztatás  

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja össze:  

Érintett 

domain  

Süti típusa  Adatkezelés jogalapja  Adatkezelés 

célja  

Adatkezelés 

időtartama  

Kezelt 

adatkör  

telki.hu  Munkamenet  

sütik  

Az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az 

információs társadalmi szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.  

törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) 

bekezdésében foglalt rendelkezés  

A honlap 

megfelelő 

működésének  

biztosítása  

A vonatkozó 

látogatói  

munkamenet  

lezárásáig 

tartó időszak  

SESSION,  

TOKEN  

  

  

IX. Az érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben   

IX. 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése  

  

Adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és 

minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ 

esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell 

megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 

személyazonosságát. Adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.  

  

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán megtett 

intézkedésekről. E határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet tájékoztatni kell. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának 

okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági 

jogorvoslati jogával.  

  

Az Adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen 

biztosítja, azonban a GDPR-ban írt esetekben díj számítható fel.  

  

IX. 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog - ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik  

  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 

megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:  

  

a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről;  

b) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;  

c) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos 

érdekeiről;  
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d) a személyes adatok címzettjeiről - akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek 

kategóriáiról, ha van ilyen;  

e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.  

  

A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az adatkezelőnek az érintettet fentieken 

túlmenően egyéb kiegészítő információkról is tájékoztatnia kell:   

  

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról;  

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;  

c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban 

történő visszavonásához való jogát milyen módon gyakorolhatja;  

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;  

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul;  

f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is;  

  

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván 

végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden 

releváns kiegészítő információról.  

  

IX. 3. Az érintett hozzáférési joga  

  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 

személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon (pl.: adatkezelés célja, adatok kategóriái, azon 

címzetti kör, akivel az adatokat közölték, tárolás tervezett időpontja, panasz benyújtásának joga, az adatok 

gyűjtésének forrására stb.).  

  

IX. 4. A helyesbítéshez való jog  

  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a 

hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését is.  

  

IX. 5. A törléshez való jog  

  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:  

  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  
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d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

  

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges a GDPR-ban meghatározott külön 

esetekben.   

  

IX. 6. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

  

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni.  

    

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül:  

  

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben.  

  

IX. 7. Az adathordozhatósághoz való jog  

  

A GDPR-ban írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy 

ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha  

  

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és  

b) az adatkezelés automatizált módon történik.  

  

Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az 

adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adtahordozhatósághoz való 

jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.   

  

XI. 8. A tiltakozáshoz való jog  

  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az 

említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 
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kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

  

X. Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről  

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, 

illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először 

az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.   

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül 

hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).   

Lehetősége van továbbá adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár 

el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 

(ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél  

(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.   

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-

portal/birosag-kereso oldalon.  

  

Telki, 2019. október 31. 

 

dr. Lack Mónika  

        jegyző 
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