
Polgár Város Honlapjának 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója 

Polgár Város Önkormányzata, a Polgári Polgármesteri Hivatal a feladatkörébe tartozó 

ügyekben elősegíti a közvélemény pontos és hiteles tájékoztatását. A személyes adatokat a 

Polgári Polgármesteri Hivatal az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.  

I. Az adatkezelő 

Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a Polgári Polgármesteri Hivatal 

jogosult. 

Név Polgári Polgármesteri Hivatal 

Cím 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefonszám, Fax 52/573-510, 52/391-455 

Honlap www.polgar.hu  

Adatvédelmi tisztviselő neve, 

beosztása, elérhetősége 

Tóthné Gál Judit  

52/573-528, gal.judit@polgar.hu  

 

II. A honlap üzemeltetője 

Név:     BICOMIX Kft. 

Cím:     4090 Polgár, Táncsics u. 39. 

Cégjegyzékszám:   09-09-012847 

Adószám:    13797375-2-09 

 

III. A honlap kezelője: Répási Antal, a Polgári Polgármesteri Hivatal 

informatikusa 

 

IV. A Hivatal honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések 

Honlap adatkezelése 

A www.polgar.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk 

megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Felhasználói személyes adat 

nem képződik önmagában csak a honlap látogatásával összefüggésben, csak akkor, amikor 

a felhasználó a szerkesztőséggel történő kapcsolatba lépés céljából bizonyos  adatait 

megadja.  

 

http://www.polgar.hu/
mailto:gal.judit@polgar.hu
http://www.polgar.hu/


Kép-és hangfelvétel készítése 

Polgár Város Önkormányzata, illetve intézményei által szervezett rendezvényeken 

esetenként kép-, videó- és hangfelvétel készül, melyek a honlapon megjelenhetnek. 

Személyes adat minden olyan adat, amely alapján egy természetes személy azonosítható. 

Személyes adatnak minősül az arckép (képmás) és a hang is, ezek rögzítése pedig 

adatkezelésnek minősül. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján képmás vagy 

hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges, 

azonban nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített 

felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel 

esetén. A képmás vagy hangfelvétel készítéséhez a hozzájárulás ráutaló magatartással is 

megadható. Ilyen ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy abban a 

helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet.  

Adatkezelés megnevezése Fénykép, videó- vagy hangfelvétel, interjú készítése 

Kezelt adatok köre Képmás, hangfelvétel 

Adatkezelés célja Médiamegjelenés  

Adatkezelés jogalapja A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Ptk. 2:48. § (2) 

bekezdés 

Megőrzési idő Hozzájárulás visszavonásáig 

 

Felvételek nyilvánosságra hozatala 

A fényképfelvétel készítéséhez való hozzájárulás nem jelenti egyben a felhasználás 

engedélyezését is, mivel a felhasználásra vonatkozó rendelkezési jog önálló, független a 

felvételkészítés engedélyezésétől. Fénykép, videó- és hangfelvételek, interjúk vonatkozásban a 

felvételek nyilvánosságra hozatalához külön hozzájárulás szükséges, kivéve a nyilvános 

közéleti szereplésről készült felvételeket, valamint a tömegfelvételeket, melyek esetén a 

felvételek elkészítéséhez és felhasználásához az érintett hozzájárulása nem szükséges. 

Adatkezelés megnevezése Fénykép, videó- vagy hangfelvétel, interjú nyilvánosságra 

hozatala 

Kezelt adatok köre Képmás, hangfelvétel 

Adatkezelés célja Médiamegjelenés az Önkormányzat és intézményeinek, 

Adatkezelőnek a tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő 

honlapján, az Adatkezelő által szerkesztett elektronikus, 

nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban, más 

kiadványokban, rendezvényről tudósító helyi, megyei, 

országos médiumokban, közösségi felületein (Facebook) 

Adatkezelés jogalapja A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, Ptk. 2:48. § (2) 

bekezdés 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontja 

Megőrzési idő Hozzájárulás visszavonásáig 

 

 



Önkormányzati képviselőkkel kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés megnevezése Önkormányzati képviselők nevének, elérhetőségének 

megjelenítése 

Kezelt adatok köre név, lakcím, telefonszám, e-mail cím 

Adatkezelés célja Önkormányzati képviselőkkel történő kapcsolatfelvétel 

Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) 

bekezdése  

Megőrzési idő Hozzájárulás visszavonásáig 

 

Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés  

A Honlap látogatóinak lehetőségük van a kapcsolatfelvételre. A Hivatal - biztosítva a személyes 

adatok védelmét - az e-mailben található személyes adatokat csak az azokkal összefüggő célok 

megvalósulásáig kezeli.  

Adatkezelés megnevezése Kapcsolatfelvétel 

Kezelt adatok köre név, e-mail cím, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett 

által megadott egyéb személyes adatok 

Adatkezelés célja a Hivatallal történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, továbbá az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 

Megőrzési idő a kapcsolat felvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)  

 

 

V. Az érintett jogai: 

A. Hozzáférés joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy arról tájékoztatást kapjon 

B. Helyesbítéshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az 

adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell. 

C. Törléshez való jog:  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) 

bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll. 

D. Adatkezelés korlátozása: 



Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, 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 az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést: 

 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; 

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

felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, 

 az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint 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. 

E. Adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, 

 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag 

megvalósítható, 

 kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés 

Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az 

adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli. 

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések  

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai és az Általános 

Adatkezelési Tájékoztató az irányadó. 

Jelen szabályzat…………………….lép hatályba. 

A szabályzatot Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

……………………….önkormányzati határozatával jóváhagyta. 

Polgár, 2019. június 13. 

        dr. Váliné Antal Mária 

             címzetes főjegyző 

  


