ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a „Ki kicsoda Martfűn” című kiadványhoz kapcsolódó
személyes adatok kezelésével kapcsolatban
Martfű Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), mint személyes adatok kezelője
(a továbbiakban úgy is, mint: Adatkezelő) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja az érintetteket a
cím szerinti adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében
megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.
A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 16.
§ alapján, amely szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen
az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő
az Infotv. 5. § (1) b) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
Az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Infotv. 4. § (2) bekezdése értelmében csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig kezelhető.
1. Adatkezelő azonosító adatai
Martfű Város Önkormányzata (székhelye: 5435 Martfű, Szent István tér 1., adószáma:
15733012-2-16, statisztikai számjele: 15733012-8411-321-16, törzskönyvi azonosító szám:
733018, képviseli: Dr. Papp Antal polgármester)
Telefonszám:
+36 56 450-222
Faxszám:
+36 56 450-853
E-mail cím:
titkarsag@ph.martfu.hu
Adatkezelő honlapjának elérhetősége: www.martfu.hu
Adatkezelő a maga nevében és képviseletében jár el a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röviden: Mötv.) szerinti feladatkörében.
2. Adatkezelés célja
Az Önkormányzat egy lexikonszerűen tömör, a jelen és az utókor számára a város jelenlegi,
személyekhez köthető értékeket, érdemeket megörökítő, a jövő helytörténészeinek munkáját
elősegítő kötet kiadását határozta el. A „Ki kicsoda Martfűn” című könyvben az érintett
személy adatainak kérdőív szerinti, saját adatközlése alapján kerül sor a személyes adatai
megjelentetésére.
A kérdőívet kitöltők személyes adatait, - melyek kezeléséhez a hozzájárulásukat megadták - az
Önkormányzat kizárólag jelen cím szerinti adatkezeléshez használja fel.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásával történik, figyelemmel az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a.) pontjára.

4. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre
Adatkezelő kizárólag a kérdőívben megjelölt személyes adatok kezeli, az adatkezelés céljánál
írtak szerint, melyekre az Érintett a hozzájárulását megadta.
5. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az adatkezelési célhoz kapcsolódik. A „Ki kicsoda Martfűn” című
könyv megjelenését követően az Érintettek számára visszaadja. Amennyiben erre Érintett nem
tart igényt, vagy ez nem lehetséges, 1 év után a személyes adatokat tartalmazó papírokat,
fájlokat adatkezelő megsemmisíti.
6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Adatkezelő a könyv elkészítésével kapcsolatos nyomdai munkákra vesz igénybe adatkezelőt,
mely később kerül kiválasztásra. Erről a kiválasztást követően Adatkezelő az Érintetteket
weblapján (www.martfu.hu) tájékoztatja.
7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az érintettek által megadott személyes adatokhoz a kiadvány előkészítése során kizárólag az
alábbi személyek férhetnek hozzá:
Rágyanszky István - a könyv szerkesztésének, kiadásának mentora, önkormányzati képviselő
Martfű Média Csoport munkatársai – nyomdai előkészítés, szerkesztés, tördelés
8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
A papír alapú személyes adatok és hozzájáruló nyilatkozatok őrzési helye: Martfű Városi
Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárában megfelelően védett, zárható szekrényben.
Elektronikusan: a szerkesztők munkahelyi számítógépén.
Adatkezelő gondoskodik a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a Rendelet és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott
csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz- és árvíz, továbbá számítógépvírusok, a
számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
9. Az Infotv. 5. § (1) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben,
különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott
feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez
kifejezetten hozzájárult,
c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető
közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal
arányos.
Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a Rendelet és az Infotv. fenti rendelkezését a belső
szabályzatának előírásaival összhangban alkalmazza a 2. pontban meghatározott célra.
10. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől tájékoztatást,
a személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy zárolását kérhetik. Esetleges jogsértés esetén

igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Adatkezelő adatkezelési irányelveire vonatkozóan további információt a www.martfu.hu
oldalon adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában olvashat.
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