ADATVÁDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy tevékenysége, feladatellátása során megfeleljen a jogszabályi
előírásoknak, - különösen az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi
rendeletének (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az
egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult
adatvédelmi gyakorlatnak - és társadalmi elvárásoknak.
Az előzőekben írtak maradéktalan érvényesülése érdekében többek között
• megfelelően kialakított belső adatvédelmi szabályozás biztosítja az adatok
jogszerű és átlátható módon történő kezelését, a személyes adatkezelésben
érintettek jogainak tiszteletben tartását;
• az adatvédelem és adatbiztonság kérdésében elsődleges szempontként
érvényesül az előírásoknak való folyamatos megfelelésre törekvés;
• adatvédelmi tisztviselő kijelölésére került sor, akinek feladata különösen a
személyes adatok védelmének biztosítása, az adatbiztonság megerősítése, az
érintettek jogérvényesítésének elősegítése.
1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:
Adatkezelő) biztosítja az Infotv.-ben és GDPR II. Fejezet 5. cikkében szereplő
személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek érvényesülését. Tevékenysége,
feladatellátása során különösen az alábbi alapelveket juttatja érvényre:
a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
A személyes adatok kezelése minden esetben jogszerűen, tisztességesen, valamint
az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő, azonosított vagy
azonosítható természetes személy (a továbbiakban: Érintett) számára átlátható
módon történik.
b) Célhoz kötöttség
Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból történik és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze
nem egyeztethető módon.
c) Adattakarékosság
Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak és a
szükséges mértékre korlátozódnak.

d) Pontosság
Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén
naprakészek legyenek, valamint minden szükséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul törölje, vagy helyesbítse.
e) Korlátozott tárolhatóság
Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történik, mely
az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé.
f) Integritás és bizalmas jelleg
A személyes adatok kezelését Adatkezelő úgy végzi, hogy megfelelő technikai és
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát,
az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét.
g) Elszámoltathatóság
Adatkezelő folyamatosan biztosítja a személyes adatok kezelésére vonatkozó
alapelvek érvényesülését, melynek érdekében olyan projektet indított és működtet,
mely lehetővé teszi adatkezelési gyakorlatának rendszeres vizsgálatát a
jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelés céljából.

2. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok gyakorlása
a) Átlátható tájékoztatás, kommunikáció
Érintett jogosult személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tömör, átlátható,
érthető, világos és közérthetően megfogalmazott, könnyen hozzáférhető
tájékoztatásra. Mindemellett az adatkezelésre vonatkozó főbb információk a
http://logoweb.pecs.hu/ oldalon publikálásra kerülnek, valamint Pécs Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában is megtekinthetők.
Adatkezelő elősegíti az Érintett jogainak gyakorlását. Adatkezelő az Érintett jogai
gyakorlására irányuló kérelmének teljesítését csak abban az esetben tagadja meg, ha
az Érintettet nem áll módjában azonosítani.
Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet a jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát –
az említett határidő 2 hónappal meghosszabbítható. Adatkezelő a határidő
meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
Az Érintettre vonatkozó információkat, tájékoztatást és intézkedést Adatkezelő
díjmentesen biztosítja, kivéve, ha az Érintett kérelme
a) egyértelműen megalapozatlan, vagy
b) különösen ismétlődő jellege miatt túlzó.
Ez esetben Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) ésszerű díjat számít fel, vagy
b) megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.
b) Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől tájékoztatást, visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és amennyiben
igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz
hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriai;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Érintett joga a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez,
vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése
elleni tiltakozáshoz;
f) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatok gyűjtésére nem az Érintettől került sor, a forrásukra vonatkozó
információ;
h) az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára
vonatkozó elérhető információk, továbbá az az információ, hogy az adatkezelés
az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatok másolatát.
c) Helyesbítés és törlés
Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az

adatkezelés célját, Érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését.
Érintett jogosult arra is, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A törlés joga azonban nem vonatkozik a
GDPR 3. szakasz 17. cikk (3) bekezdésében írt esetekre, különösen arra, ha a
személyes adatok kezelését jogszabály írja elő, illetve az adatkezelés közérdekből
vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása körében végzett
feladat végrehajtása céljából történik.
d) Adatkezelés korlátozása
Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
amennyiben az alábbiakban írtak közül valamelyik eset teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, mely 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 szükséges a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez, vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás adta az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a érintett jogos indokaival szemben.
e) Adathordozhatóság
Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában
megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat más adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt Adatkezelő akadályozná, amennyiben az adatkezelés
a) hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és
b) automatizált módon történik.
Az adathordozhatóság joga magában foglalja az Érintett jogát arra is, hogy –
amennyiben ez technikailag megvalósítható – érje a személyes adatok adatkezelők
közti közvetlen továbbítását.
f) Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben a személyes adatok kezelése
a) közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának körében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy

b) az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, melyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az Érintett gyermek,
az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
Ez esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják,
melyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy melyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
g) Automatizált döntéshozatal
Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen alapuló döntés hatálya, mely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogszabály teszi
lehetővé;
c) az Érinett kifejezett hozzájárulásán alapul.

3. Adatvédelmi incidenskezelés
Adatkezelő az adatvédelmi incidenst, – a biztonság olyan sérülése, mely a továbbított,
tátolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosultalan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi – amennyiben valószínűsíthetően
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, tudomására
jutásától számított, legkésőbb 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnak.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről, kivéve, ha
a) Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajt
végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazza;
b) Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedést tett,
mely biztosítja, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.
Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett
intézkedéseket.

4. Információ, panasz
Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai
sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulhat.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
név: Dr. Rudolf Tamás
cím: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
telefonszám: +36 (72) 533-858
fax: +36 (72) 224-193
e-mail: rudolf.tamas@ph.pecs.hu
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a
panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az Érintett a Hatóságnál
tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben
megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
telefonszám: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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