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TÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓ    

 
a személyes adatok feldolgozására az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló előírások tekintetében Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában 

 
 
Az (EU) 2016/679 rendelet az Unió Hivatalos Lapjának 2016. május 4-i L119. számában jelent meg, 
és rendelkezéseit 2018. május 25-től az Európai Unió valamennyi tagállamában alkalmazni kell. A 
rendelet a személyes adatok védelmére vonatkozó egységes szabályrendszert ír elő, amely a 
95/46/EK irányelv és következtetésképpen a 677/2001. sz. törvény rendelkezései helyébe lép. 
 
A rendelet szabályokat állapít meg az egyének védelmére vonatkozóan a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében, valamint a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó 
szabályokat fektet le, biztosítja a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságának 
védelmét, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez való jogukat. A személyes adatok 
Unión belüli szabad mozgása nem korlátozható vagy tiltható meg a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében az egyének védelmével kapcsolatos okokból. 
 
Alkalmazási területAlkalmazási területAlkalmazási területAlkalmazási terület    
 
A rendelet alkalmazandó: 
1. Személyes adatok feldolgozása az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az Unió területén 
lévő telephelyének tevékenysége során, függetlenül attól, hogy az adatkezelésre az Unió 
területén kerül-e sor. 
2. Az Unióban tartózkodó érintettek személyes adatainak nem az Unióban letelepedett 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó általi feldolgozása céljából meghatalmazással rendelkező entitás 
által, amennyiben az adatkezelési tevékenységek a következőkhöz kapcsolódnak: 
- áruk vagy szolgáltatások felajánlása az érintetteknek az Unióban, függetlenül attól, hogy az 
érintettől kérnek-e fizetést vagy sem; vagy 
- magatartásuk ellenőrzése, ha az Unión belül történik. 
3. Ezt a rendeletet kell alkalmazni a személyes adatok olyan adatkezelő általi feldolgozására, 
aki nem az Unióban, hanem olyan helyen rendelkezik székhellyel, ahol a nemzetközi közjog 
alapján a nemzeti jog alkalmazandó. 
 
Személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó 
bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve 
azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó 
adat, online azonosító, vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján. 
  
Feldolgozás - a személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, úgymint gyűjtés, 
rögzítés, rendezés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján 
történő közlés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés. 
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Az adatkezelés jogszerűségeAz adatkezelés jogszerűségeAz adatkezelés jogszerűségeAz adatkezelés jogszerűsége    
Az adatkezelés csak akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az alábbi feltételek közül legalább 
az egyik teljesül: 
a) az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett a szerződő fele, 
vagy ahhoz, hogy az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyenek; 
c) az adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az adatkezelőre 
vonatkozik; 
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez szükséges; 
e) az adatkezelés közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok 
gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai megkövetelik a 
személyes adatok védelmét, különösen akkor, ha az érintett gyermek. 
 
Az érintettek jogaiAz érintettek jogaiAz érintettek jogaiAz érintettek jogai    

a) Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatáshoz való jog 
b) A feldolgozott adatokhoz való hozzáférés joga 
c) A pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítéséhez való jog 
d) A személyes adatok törléséhez való jog 
e) Az adatkezelés korlátozásához való jog 
f) Az adathordozhatósághoz való jog 
g) Tiltakozási jog 
h) a jelentős mértékben automatizált döntések meghozatalának tilalmához való jog 

    

Adatfeldolgozás Adatfeldolgozás Adatfeldolgozás Adatfeldolgozás SSSSepsiszentgyörgyepsiszentgyörgyepsiszentgyörgyepsiszentgyörgy    Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában     

    

Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a törvény értelmében személyes 
adatok kezelője, és köteles az érintettek által megadott személyes adatokat jogszerűen, 
tisztességes és átlátható módon, biztonságosan és kizárólag a meghatározott célokra 
feldolgozni. 

 

Az adatfeldolgozás célja a közérdekű vagy közfeladat jellegű feladat végrehajtása. 

 

Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a hozzá forduló természetes 
személyek által megadott személyes adatokat kézi és informatikai eszközökkel kezeli. A kérelem 
nyilvántartásba vételéhez személyes adatok megadása szükséges a kért közszolgáltatások 
nyújtása érdekében a következő területeken: 

� Humán erőforrás 

� Gazdasági, pénzügyi és igazgatási területek 

� Iktató 

� Gyámhatóság 

� Lakossági- és anyakönyvi nyilvántartás 

� Mezőgazdasági nyilvántartás 

� Az alárendelt vállalatok és közszolgáltatások ellenőrzése 
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� Jogi szolgáltatások 

� Közbeszerzés, projektek, kultúra 

� Lakhatás, vagyoni dolgok 

� Kataszter 

� Várostervezés 

� Tulajdonosi társulások 

� Választói névjegyzék 

� A közérdekű információkhoz való hozzáférés 

 

Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala csak olyan mértékben gyűjt 
személyes adatokat, amennyire az adott cél érdekében szükséges. Az így gyűjtött adatokat nem 
dolgozzák fel tovább e céllal összeegyeztethetetlen módon. 

Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nem ad át információkat harmadik 
félnek, kivéve, ha ez a megadott célok és jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, és nem 
ad át személyes adatokat közvetlen marketing célokra. Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala birtokában lévő hivatalos dokumentumokban szereplő személyes 
adatok nyilvánosságra hozhatók annak érdekében, hogy a hivatalos dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáférés és a személyes adatok e rendelet szerinti védelméhez való jog 
egyensúlyban legyen. 

A szükséges személyes adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teszi a kért szolgáltatás 
nyújtását. 

Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köteles ezeket az adatokat 
biztonságos módon, az e területen alkalmazandó jogi szabályozással összhangban kezelni. Az 
összegyűjtött adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározott ideig tárolják, 
majd ezt követően irattárban őrzik őket. 

  

A személyes adA személyes adA személyes adA személyes adatok biztonságát garantáló alapvető atok biztonságát garantáló alapvető atok biztonságát garantáló alapvető atok biztonságát garantáló alapvető intézkedésekintézkedésekintézkedésekintézkedések    

    

Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok feldolgozása 
az (EU) rendelettel összhangban történjen: 

� Személyes adatok feldolgozása útmutatások alapján 

� Csak azokat az adatokat dolgozza fel, amelyek az adatkezelés minden egyes konkrét 
céljához szükségesek. 

� Biztosítja a feldolgozás bizalmas jellegét és integritását. 

� Biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozására jogosult személyek titoktartási 
kötelezettséget vállaljanak, vagy megfelelő törvényi titoktartási kötelezettséggel 
rendelkezzenek. 

� Biztosítja, hogy a személyes adatokhoz ne lehessen hozzáférni az ilyen adatok 
feldolgozásával járó munkakört betöltő tisztviselő beavatkozása nélkül. 

� A személyes adatokat tartalmazó mobil adathordozók (CD/DVD, USB stick, HDD) nem 
vihetőek el az intézményből, kivéve a biztonsági intézkedésekben meghatározott 
feltételek mellett. 

 



4 

 

 

Kapcsolattartási adatokKapcsolattartási adatokKapcsolattartási adatokKapcsolattartási adatok    

 

Az általános adatvédelmi rendelet által biztosított jogok gyakorlása érdekében az érintettek a 
Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatóságához (B-dul G-ral Gheorghe 
Magheru 28-30, sector 1, CP 010336 București) fordulhatnak. 

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos bármilyen kéréssel kapcsolatban, keltezett és aláírt 
írásbeli kérelmet nyújthat be a Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Str. 
1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfântu Gheorghe, Kovászna megye postacímre, telefonon 0267-316957, 
kérve a 126, 148, vagy 2220 mellékállomásokat, e-mailen a  dpo@sepsi.ro elérhetőségre 
címezve. 


