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a s z e m é l y e s adatok k e z e l é s é r ő l

A Kecskeméti Városrendészet (a továbbiakban: Városrendészet), mint Adatkezelő, kiemelt
figyelmet fordít a személyes adatok biztonságos kezelésére és határozott célja, hogy saját dolgozói,
ügyfelei, partnerei, vagy azok képviselői, alkalmazottjai, mint az adatkezelésben érintett
természetes személyek, tisztában legyenek azzal, hogy a Városrendészet az adatokat milyen célból,
és hogyan kezeli.
Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2018. május 25-én hatályba lépett rendelete, 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 2016/679
Rendelet (a továbbiakban; GDPR) fokozott figyelmet irányít a személyes adatok védelmére. A
GDPR szerint a tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást
kapjon az adatkezelés lényegéről és céljairól, továbbá tartalmazza, hogy a nyilvánosságnak vagy az
érintettnek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, valamint
azt, hogy azt világos és közérthető nyelven fogalmazzák meg.
A tájékoztató arra szolgál, hogy Önnek, mint a személyes adatai kezelésében érintett személynek,
közérthető módon, általánosságban mutassa be, hogy a Városrendészet milyen adatokat és hogyan
gyűjt be, mire és hogyan használja azt fel, hova továbbítja, és hogy Önnek milyen jogai vannak
mindezzel kapcsolatosan.

A Városrendészet a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:
Tartalom:
1. ) A kezelt személyes adatok köre
2. ) Adatkezelő
3. ) Adatvédelmi tisztviselő '
4. ) Az adatkezelés jogalapja és célja
5. ) Az adatok forrása
6. ) A személyes adatok közlése más szervekkel (címzettek), adatfeldolgozás
7. ) Adattovábbítás harmadik országba
8. ) A Városrendészet által végzett egyes adatkezelésekre vonatkozó fontos információk
9. ) Az adatkezelés időtartama
10. ) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1.) A K E Z E L T SZEMÉLYES A D A T O K KÖRE
Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely alkalmas arra, hogy bármely embert
közvetlenül vagy közvetett módon azonosítson. Ilyen személyes adatok a személyazonosító jel
helyébe-lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló-1996.évi X X . törvény 4.§a alapján:
- személyazonosító adatok, mint a személyazonosító, és az ún. 4T adatok:
a) családi és utóneve, születési családi és utóneve,
b) születési helye,
c) születési ideje és
d) anyja születési családi és utóneve.
- más adott körülmények között egy személy beazonosítására alkalmas adatok, mint az
igazolványainak azonosító adatai, címe, korcsoportja, e-mail címe, internethasználatához
kapcsolódó azonosító címe (IP-cím), telefonszáma, fényképe, szociális, jövedelmi,
egészségügyi, háztartási, foglalkozási, iskolai végzettségi, képzettségi, állampolgársági
adatai, a személyes véleményére, szokásaira, vagy bármely életeseményére utaló
információk, stb.
A Városrendészeí olyan személyes adatokat kezel:
a) amelyeket a feladatellátását előíró jogszabály határoz meg,
b) amelyeket valamely közfeladatot ellátó szerv, vagy
c) amelyeket az érintett ügyfél, partner vagy szervezete képviselője, alkalmazottja ad meg.
Az adatok forrása minden esetben valamely közhiteles nyilvántartás, egy másik közfeladatot ellátó
szerv, maga az érintett vagy szervezete. A kezelendő adatok körét az egyes ügytípusok szerint adott
külön tájékoztatás pontosan rricghatározza.
A Városrendészet az érintettek személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e
cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintettek személyes
adatait a Városrendészet erre jogosult köztisztviselői ismerhetik meg. Azon köztisztviselők
jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét
személyes adatokkal valamely feladatuk van. A Városrendészet nem hoz automatizált adatkezelésen
alapuló döntést, illetve nem végez profííaikotást. A Városrendészet nem továbbítja az érintett
személyes adatait harmadik (nem E G T tagállamnak minősülő) országba, kivéve, ha erre jogszabály
kötelezi.
2. ) ADATKEZELŐ
Név: Kecskeméti Városrendészet
Székhely: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.
Képviselő' T)r Német Zsolt intézményvezető
Telefonszám: 06 76/503-226
Fax: 06 76/503-226
E-mail cím: varosrendeszet(g),kecskemet.hu
Honlap: www.kecskemetivarosrendeszet.hu
3. ) ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Név: Dr. Csehné Dr. Éber Zsófia
Elérhetőség:
Postai cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.
Telefon: +36-76/503-220
Fax: +36-76/503-226
E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu

4.) AZ ADATKEZELÉS J O G A L A P J A ÉS CÉLJA
A Városrendészet általi adatkezelések fo célja - összefoglaló jelleggel - a közterület-felügyelet
jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtása: a közterületek rendjének és tisztaságának
védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések megelőzése, megakadályozása,
szankcionálása, az önkormányzati vagyon védehne.
A felügyelet jogszabályban meghatározott feladatai:
- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a
közrend védelmében;
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és
birtoklásának az ellenőrzése;
- a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő
várakozási közszolgáltatás, (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért
járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt
jogkövetkezmények alkalmazása.
A Városrendészet a személyes adatokat a fenti feladatokhoz kapcsolódóan, jogszabályban
részletesen meghatározott tevékenységek során kezeli.
Az adatkezelés alapvető célja, hogy a Városrendészet el tudja látni a számára jogszabályban előírt
feladatokat. Erre tekintettel a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének e) pontja alapján elsősorban a közérdekű feladat ellátása vagy az adatkezetőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LX11I.
törvény (a továbbiakban: Kftv.) kimondja, hogy feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy.
A felügyelő a Rftv.-ben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen
ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást
kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben
meghatározott intézkedést megtenni.
5.) A Z A D A T O K FORRÁSA
A Városrendészet által végzett adatkezelések egy része esetén az adatok forrása közvetlenül az
érintett, illetve az érintettre vonatkozó kameraképek. Más esetekben a közterület-felügyelők, illetve
a Városrendészet arra feljogosított köztisztviselői a jogszabályban meghatározottak szerint
különböző nyilvántartásokból szereznek adatot (pl. járműnyilvántartás ( K E K K H ) , Szabálysértési
Nyilvántartó Rendszer, T A K A R N E T , különböző társszervek). A Városrendészet továbbá az
érintettről adatot szerezhet különböző lakossági bejelentések és jelzések, illetve tanúk elmondása
nyomán. Gépjárművel elkövetett szabálysértés, illetve közlekedési szabályszegés esetén a gépjármű
vezetőjére vonatkozó adatok forrása lehet a gépjármű üzemben tartója is, amennyiben az
üzembentartó nyilatkozik a jármű tényleges vezetőjéről.

6.) A SZEMÉLYES A D A T O K
ADATFELDOLGOZÁS

KÖZLÉSE

MÁS

SZERVEKKEL

(CÍMZETTEK),

A Városrendészet a jogszabályban meghatározott esetekben adatot továbbít az eljárás lefolytatására
jogosult, illetve a Városrendészethez megkeresést intéző hatóságok és szervek (pl.: Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzata, járási hivatalok, stb.), valamint a rendőrség részére. E
szervezetek, személyek minősülnek az adatkezelés címzettjeinek. Az adatok kezelését végezhetik a
saját nevükben, vagy adatfeldolgozóként a Városrendészet nevében, mert a feladatok ellátásához
szükséges igénybe venni bizonyos szolgáltatásokat.
A Városrendészetet továbbá különböző, jogszabály által létesített nyilvántartásokba való
adatrögzítés kötelezettsége is terheli (pl. Szabálysértési Nyilvántartó Rendszerbe történő
adatrögzítés). Szükség esetén (pl. közigazgatási eljárások megindítása céljából) a Városrendészet
adatot továbbít a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a járási hivatalok
részére. Amennyiben a Városrendészet a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokból
harmadik személy adatfeldolgozót vesz igénybe, e harmadik személy részére az érintett vonatkozó
személyes adatait - a GDPR által megkívánt garanciák megtartása és adatfeldolgozói szerződés
megkötése mellett - átadhatja. Nem minősülnek címzettnek, de egyes közhatalmi szervek egyedi
vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban hozzáférhetnek a személyes
adatokhoz. Ilyen ellenőrző vagy vizsgálatot lefolytató szervek lehetnek a Magyar Államkincstár, a
Kormányhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Állami Számvevőszék, a rendőrségi,
ügyészségi, bírói szervek stb.
A nem saját nevében tevékenykedő adatfeldolgozó is köteles a személyes adatok védelme
érdekében betartani a GDPR és a hatályos magyar adatvédelmi szabályozás előírásait és
rendelkeznie kell az előírt nyilvántartásokkal.
A csak egyes külön eljárások esetében bevont további adatkezelőkről, adatfeldolgozókról az adott
ügytípus kapcsán adunk kiegészítő tájékoztatást, de a személyes adatok kezelése során a
Városrendészetnél a fenti hatóságokon és szerveken túl az alábbi szervezetek kerülnek bevonásra:
Adatfeldolgozó,
adatkezelő megnevezése
Center Computer Kft.
(6000 Kecskemét,
Lestár tér 1.)

Az
célja

adattovábbítás

Hálózatüzemeltetés, nyomtatás, munkaállomás,
szoftverüzemeltetés, rendszerüzemeltetés,
adatforgalom, adatszolgáltatás, adatmentés
szerződés alapján

Magyar Államkincstár (Bács-Kiskun
Megyei Igazgatóság 6000
Kecskemét, Szabadság tér 1.)

Elsősorban gazdálkodási és munkaügyi
adatfeldolgozás szakrendszereken
keresztül jogszabályi kötelezettség alapján

OTP Bank Nyit.

Banki szolgáltatások szerződés alapján

Magyar Posta

Postai szolgáltatások

A Városrendészet a személyes adatok kezelése során a parkolás jogszerűségének ellenőrzését,
valamint a parkolási esetek nyilvántartását támogató informatikai programcsomag
üzemeltetésére, illetve a külföldön bejegyzett gépjárművek esetében fennálló parkolási
pótdíjtartozások behajtásával járó feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi
igénybe:
Adatfeldolgozó neve: M I M N F O R M Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 6720 Szeged, Arany János utca 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-004493
Adószám; 11395427-2-06
Adatfeldolgozó neve: E P C Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 57.
Cégjegyzékszám: 01-09-90.8128
Adószám: 14531408-2-43
Adatfeldolgozó neve: Euró Parking Collection plc
Székhely: 89-93 Shepperton Road, London, N I 3DF, Egyesült Királyág
Cégjegyzékszam: 03515275
Adószám: GB714351951
Adatfeldolgozó neve: Contractum Limited
Székhely: 89-93 Shepperton Road, London, N I 3DF, Egyesült Királyág
Cégjegyzékszám: 5755117
Adószám: GB977739250
7.) ADATTOVÁBBÍTÁS H A R M A D I K ORSZÁGBA
A Városrendészet nem továbbítja az érintett személyes adatait harmadik (nem E G T
tagállamnak minősülő) országba, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi.
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ADATKEZELÉSEKRE

A) A Z IGAZOLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK
Érintettek
Adatkezelés célja

A közterület-felügyelő által igazoltatott személyek
Személyazonosság megállapítása, amennyiben
I^IUIUIUIUA,
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annak
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feltételei
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valamint szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás
megindítása.
Az igazoltatás során a felügyelő elkéri az igazoltatott
személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság
igazolására alkalmas okmányát. Ha az okmány valódisága kétséges, a
felügyelő ellenőrző kérdéseket tehet fel. Felszólíthatja az igazoltatott
személyt adatainak bemondására. A bemondott adatokat az
okmányban foglaltakkal összehasonlítja. Az igazoltatás során meg
kell állapítani a személy azonosságát, és rögzíteni kell annak a
személynek, járműnek az adatait, akinél, amelynél ez a további
intézkedéshez, eljáráshoz szükséges.
[Jogszabály: a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának
módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. ( X I . 26.) B M rendelet (a
továbbiakban: BMRend.) 4. § (1) -(2) bekezdés]
Természetes személyazonosító adatok, lakó- vagy tartózkodási hely,
Kezelt adatok köre
ennek hiányában szálláshely adatai
[Jogszabály: Kfrv. 10. § (1) bekezdés; az egyes rendészeti feladatokat
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
C X X . törvény (a továbbiakban: Rend.tv.) 18. § (3) bekezdés]
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása
Adatkezelés jogalapja
[Jogszabály: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, illetve a Kftv. 1. §
(5) bekezdés, 10. § (1) bekezdés]
Az
adatkezelés Az igazoltatás - az igazoltatás okának egyidejű közlésével - csak a
személyazonosság megállapításához szükséges ideig tarthat.
időtartama
[Jogszabály: Rend.tv. 18, § (2) bekezdés]
Az igazoltatás során rögzített személyes adatok az adatfelvételt,
valamint az adatátvételt követő öt napig kezelhetők.
[Jogszabály: Kfrv. 11. §]

Adatszolgáltatás
kötelező vagy önkéntes
jellege
Adattovábbítás

Ha az igazoltatást követően nem indul eljárás, akkor az igazoltatás
során szerzett adatokat a közterület-felügyelő törli.
Jogszabály: Rendtv. 18. § (3) bekezdés]
Kötelező

A Városrendészet adatot továbbíthat szabálysértési eljárásra jogosult
szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó
hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerve megkeresésére vagy
adatkérésére.

B) INTÉZKEDÉSEK SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK, INTÉZKEDSÉSEKKEL
SZEMBENI JOGORVOSLATOK, PANASZOK ÉS KÉRELMEK KEZELÉSE
Érintettek

A közterület-felügyelő intézkedésével érintett személyek,
Városrendészethez panasszal vagy kérelemmel forduló személyek

a

A /InflravAlÁc
kényszerítő eszköz alkalmazását követő írásbeli jelentés készítése,
intézkedés alól mentességet élvező személy mentességről lemondó
nyilatkozatának kezelése, megfelelő eljárás megindítása, bírság
kiszabása (a bírságokkal kapcsolatos részletes információkat Id.
lentebb), panaszok kezelése, jogorvoslatok kezelése és továbbítása
megfelelő hatóság részére, kérelmek megválaszolása.
A rendészeti feladatokat ellátó személy köteles intézkedni vagy
intézkedést kezdeményezni, ha illetékességi területén, a törvényben
meghatározott feladatai ellátása során jogszabálysértő tényt,
tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet,
mulasztást hoznak tudomására, amely törvényben meghatározott
feladatai ellátásával összefüggő ügyben beavatkozást tesz
szükségessé [Jogszabály: Rend tv. 11. § (1) bekezdés].
Ha a felügyelői intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy
szabálysértési jogorvoslati eljárás nem indul, az intézkedéssel
szemben panasznak van helye [Jogszabály: Kftv. 23. §].

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés
időtartama

Adatszolgáltatás
kötelező vagy önkéntes
jellege
Adattovábbítás

Amennyiben az intézkedés alól mentességet élvező személy lemond a
mentelmi jogáról, vele szemben a felügyelő az általános szabályok
szerint jár el. A lemondó nyilatkozatot a felügyelő helyszíni
jegyzőkönyvbe foglalja. A helyszíni jegyzökönyvet a nyilatkozó
személy mellett a felügyelő és a járőrtárs (segítő) is aláírja
Természetes személyazonosító adatok, lakó- vagy tartózkodási hely,
ennek hiányában szálláshely adatai, intézkedés okát képező
cselekmény adatai, továbbá a kérelemben, panaszban, jogorvoslati
kérelemben szereplő adatok
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása [Jogszabály: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont, illetve a Kftv. i . § (5) bekezdés, Rend.tv. 11. §]
Az intézkedés során rögzített személyes adatok az adatfelvételt
valamint az adatátvételt követően az intézkedés alapján indult
eljárásra irányadó határidőig kezelhetők. Ha az intézkedést követően
nem indul eljárás, akkor - az intézkedés során megszerzett - a
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. [Jogszabály: Rend.tv.
11. §(3) bekezdésl
Kötelező. Jogorvoslat, panaszok. es kérelmek esetén az
adatszolgáltatás önkéntes. .
A Városrendészet adatot továbbíthat szabálysértési eljárásra jogosult
szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó
hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerve megkeresésére vagy
adatkérésére.
Továbbá a rendőrség bármikor ellenőrizheti a köztenilet-fe!ü "elő
mint rendészeti feladatokat ellátó személy által alkalmazott
intézkedések dokumentáltságát és jogszerűségét.
fr

C) ADATOK ÁTVÉTELE A JÁRMŰNYILVÁNTARTÁSBÓL
Erin tettek
Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés
időtartama
Adatszolgáltatás
kötelező vagy önkéntes
jeliege

Az elszállított, d kerékbilinccsel rö°zítctt, valamint a feltartóztatott
jármű tulajdonosa (üzemben tartója).
A elszállított, a kerékbilinccsel rögzített, valamint a feltartóztatott
jármű tulajdonosának (üzemben tartójának) megállapítása
A közúti közlekedési nyilvántartásban szereplő személyes adatok
[Jogszabály: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
L X X X I V . törvény]
jMJZiiiUttiim jogusiLvany gya.Kuna.sa [jugszauaiy. U I > T J V u. U I K A ( I ;
bekezdés e) pont, illetve a Kftv. 10. § (2) bekezdés]
A közúti közlekedési nyilvántartásból átvett személyes adatok az
adatfelvételt, valamint az adatátvételt követő öt napig kezelhetők.
[Jogszabály: Kftv. 11. §]
Kötelező

D) DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE
Érintettek

Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés
időtartama

Adatszolgáltatás
kötelező vagy önkéntes
jellege

A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elől el nem zárt magánutakra, terekre, parkokra és
egyéb közterületekre behajtó jármű tulajdonosa (üzemben tartója)
Díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, a díj- és
pótdíjkövetelés érvényesítése
A jármű rendszáma, a természetes személy üzemben tartó neve,
születési ideje és lakcíme, a nem természetes személy üzemben
tartó megnevezése és székhelyének, telephelyének címe, a
kedvezményre jogosító okirat sorszáma
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása [Jogszabály: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont, illetve a Kftv. 10. § (3) bekezdés]
A díj megfizetése esetén az ellenőrzés lezárultáig. A díjfizetés
elmulasztása esetén a díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése
céljából a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I . törvény 15/D. §
(1) bekezdés szerinti jogvesztő határidő eredménytelen elteltének
időpontjáig, a várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem
teljesítése esetén a törvény 15/D. § (3) bekezdése szerinti eljárás
céljából az eljárás jogerős befejezéséig.
Kötelező

E)
KÖZTERÜLETRŐL
ELSZÁLLÍTOTT
JÁRMŰ
KÖZZÉTTÉELE AZ ÖNKORMÁNYZAT
VAGY A
HONLAPJÁN
Érintettek
Adatkezelés céija

Kezelt adatok köre
Adatkezelés jogalapja

RENDSZÁMÁNAK
VÁROSRENDÉSZET

Elszállított jármű tulajdonosa (üzemben tartója)
A felügyelet a Kftv. 20. § ( I ) bekezdés alapján elszállított jármű
forgalmi rendszámát - tájékoztatás céljából - a felügyeletet
működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján,
vagy saját honlapján közzéteszi.
Jármű forgalmi rendszáma
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása [Jogszabály: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont, illetve a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
I I . törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) 3.9. § (2) bekezdés e) pont]
Hat hónap

Az adatkezelés
időtartama
Adatszolgáltatás
Kötelező
kötelező vagy önkéntes
jellege
Rendőrség (A felügyelet a jármű elszállításáról az intézkedéssel
Adattovábbítás
egyidejűleg értesíti a rendőrséget.)

F)

SZABÁLYSÉRTÉSI

Erintettek
Adatkezelés célja

BÍRSÁGOK

KISZABÁSÁVAL

KAPCSOLATOS

Szabálysértés elkövetője, illetve jármű üzembentartója, tanúk, idézett
személyek
A szabálysértési bírság kiszabása és adminisztrálása, a csekkszelvény
megküldése, jármű vezetőjének adatairól szóló nyilatkozat
beszerzése, a bírság végrehajtása.
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kapcsolatos ügyintézés.
A felügyelő a szabálysértési elzárással nem büntethető szabálysértés
tetten ért elkövetőjét, ha a helyszíni bírság kiszabását nem veszi
tudomásul, vagy ha a helyszíni bírság kiszabása a Szabs.tv. szerint
kizárt, a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása érdekében az
elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósággal egyeztetett,
de legkésőbb öt napon belüli időpontra a helyszínen a szabálysértési
hatóság elé idézheti.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés
időtartama

Adatszolgáltatás
kötelező vagy önkéntes
jellege
Adattovábbítás

A felügyelő beszerzi a helyszínen fellelhető, az eljárás
lefolytatásához szükséges bizonyítékokat és a helyszínen tartózkodó
tanúkat idézi. A beszerzett bizonyítékokról és a tanúkutatás
eredményéről feljegyzést készít, amelyben a szabálysértési hatóság
által történő döntéshozatalhoz szükséges mértékben részletezi a
szabálysértést.
Természetes személyazonosító adatok, vezetői engedély száma,
érintett gépjárművel kapcsolatos adatok, szabálysértéssel kapcsolatos
adatok, illetve az alkalmazandó bírságtömb jogszabály szerint
meghatározott adatai.
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása [Jogszabály. GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont, illetve a Szabs.tv.) 39. § (2) bekezdés e) pont]
Távolléti bírságokra vonatkozó adatok: 6 hónap, elismert bírságokra
vonatkozó adatok: 1 év.
A helyszíni bírság nyomtatvány tőpéldányának, illetve eredeti
példányának őrzési ideje 2 év [Jogszabály: a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi JJ. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről,
valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló
22/2012. (Tv. 13.) B M rendeiet 22. § (2) és (7) bekezdés)
Kötelező

A Városrendészet az eljárásra illetékes szabálysértési hatóság részére
szolgáltat adatokat.
A Városrendészet továbbá adatot rögzít a szabálysértési nyilvántartó
rendszerbe a szabálysértési nyilvántartásirendszeregyes nyilvántartásai
részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a
szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről,
valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra
tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről
szóló 21/2012. (IV. 13.) B M rendelet rendelkezései szerint

G)
KÖZIGAZGATÁSI
ADATKEZELÉSEK

Erintettek
Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

BÍRSÁGOK

KISZABÁSÁVAL

KAPCSOLATOS

Közlekedési szabályszegés elkövetője, illetve a gépjármű üzemben
iartója
A közigazgatási bírság kiszabása és adminisztrálása, a
csekkszelvény megküldése, jármű vezetőjének adatairól szóló
nyilatkozat beszerzése, a bírság végrehajtása.
Természetes személyazonosító adatok, vezetői engedély száma,
érintett gépjárművel kapcsolatos adatok, szabályszegéssel
kapcsolatos adatok, illetve az alkalmazandó bírságtömb jogszabály
szerint meghatározott adatai.
A közigazgatási bírság kiszabására jogosult szerv a közigazgatási
bírság kiszabására irányuló eljárásban közvetlen adáthozzáféréssel
átveheti
a
gépjármű-nyilvántartásból
a
szabályszegés
bizonyításához szükséges külön jogszabály szerinti jármű
azonosító adatokat, a természetes személy üzemben tartó
személyes adatait és a nem természetes személy üzemben tartó
azonosításához szükséges adatokat.
[Jogszabály: Kkt 20. § (4d) bekezdés]
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása [Jogszabály: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont, illetve Kftv. 17/A. §, valamint a Kkt. 20. § (4a)
és (4b) bekezdések]
A nyilvántartó szerv a közigazgatási bírságnyilvántartásba felvett
adatokat
a) a bírság megfizetését, vagy a bírságfizetési kötelezettség
megszűnését, és
b) a 21/D. § (1) bekezdés j ) pontjában meghatározott adatokat az
ellenőrzést követő hat hónapig kezeli. [Jogszabály: Kkt. 21/E. §].
A helyszíni bírság nyomtatvány tőpéldányának, illetve eredeti
példányának őrzési ideje 2 év. [Jogszabály: 22/2012. (IV. 13.) B M
rendelet 22. § (2) és (7) bekezdései]
Kötelező

Adatszolgáltatás
kötelező vagy önkéntes
jellege
Az
adatokat
a
közterület-felügyelő
Adattovábbítás
Mrságnyilvántartásba vezeti fel.

a

közigazgatási

H) FELJELENTÉS MEGTÉTELÉVEL K A P C S O L A T O S A D A T K E Z E L E S E K
Erintettek

Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre

Azok a személyek, akikkel szemben közterület-felügyelő a
43/1999. ( X I . 26.) B M rendelet S. §-ábair meghatározóit
esetekben feljelentést tesz.
Szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítása, feljelentés
adminisztrálása.
A feljelentett cselekmény helye és ideje, az elkövetés
körülményeinek a leírása, az eljárás alá vont személy ismert
személyi adatai. [Jogszabály: Szabs. tv. 78. § (3) bekezdés]
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Az adatkezelés időtartama
Adatszolgáltatás kötelező
vagy önkéntes jellege
Adattovábbítás
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(1) bekezdés e) pont, Szabs. tv. 78. § (1) bekezdés, 43/1999. (XI.
26.) B M rendelet 8. §]
6 hónap
Kötelező
Szabálysértési vagy büntetőeljárás lefolytatására jogosult hatóság

I) RUHÁZAT, C S O M A G ÉS JÁRMŰ ÁTVIZSGÁLÁSA, VALAMINT JÁRMŰ
FELTARTÓZTATÁSA
Érintettek
Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés időtartama

Adatszolgáltatás kötelező
vagy önkéntes jellege

Szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható
személyek
Támadásra és önveszély okozására alkalmas tárgyak, zár alá
vehető, valamint bizunyíiékkéni felíiaszíiállmiú dolguk elvétele a
Rend. tv. 19. §, valamint a 17. § (1) bekezdés szerint
A vizsgálat során észlelt személyes adatok, csomag, jármű
tartalma
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása [Jogszabály: GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pont, illetve Rend. tv. 19. §]
Az adatkezelés az intézkedés befejezéséig tart, ezt követően az
intézkedésekre vonatkozó általános ínformációk szenní történik
adatkezelés (pl. feljegyzés megírása, feljelentés tétele stb.)
Tettenérés esetén kötelező, egyéb esetben az intézkedés alá vont
személy beleegyezésével történik az intézkedés

J) TÉRFIGYELŐ KAMERÁK ÁLTAL TOVÁBBÍTOTT KEPÉK MEGFIGYELÉSE
j^rimeueK

Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre
Adatkezelés jogalapja

t\ rvetsttciiieí jvuzüiztoiisagacii jvüzaiapiívany iuiajuunauaii levu, a
Kecskeméti Rendőrkapitányság épületében elhelyezett térfigyelő
kamerák által megfigyelt területen elhaladó személyek
Közbiztonság biztosítása, bűnmegelőzés
Az érintett személyek képmása, tartózkodási helye, a megfigyelt
magatartás
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása [Jogszabály: GDPR 6. cikk (1)
IÁ

\

4.1

Adatszolgáltatás kötelező Kötelező
vagy önkéntes jellege
A
Közalapítvány
tulajdonában
lévő,
a
Kecskeméti
Egyéb információ
Rendőrkapitányság épületében elhelyezett kamerás megfigyeléssel
kapcsolatban külön szabályzat érhető el az érintettek számára.

K ) INTÉZKEDÉS SORÁN KÉSZÍTETT KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KEZELÉSE
Erintettek
Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés
időtartama

A közterület-felügyelő intézkedésével érintett személy
Az intézkedés vagy az eljárás lényeges környezetének és
körülményeinek rögzítése
Az érintett személyek képmása, tartózkodási helye, a megfigyelt
magatartás
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása [Jogszabály: GDPR 6. c i k k ( l )
bekezdés e) pont, illetve Kftv 7. § (2) bekezdés]
30 nap (Kftv. 7. § (7) bekezdés a) pont)
A közterület-felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel
rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani,
vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy
hatóságnál a hatáskörébe tartozó elj arás megindítását. Ha a
felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy
hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyelőt a fenti
határidőn belül tájékoztatta, a felügyelő a rögzített felvételt az
eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig
kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja
meg a harminc napot.
Ha a rögzített felvételt a felügyelő az eljárásra jogosult szerv,
hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy
kérelmére továbbította, a felvételt a továbbítással egyidejűleg
törölni kell.
Kötelező

Adatszolgáltatás
kötelező vagy önkéntes
jellege
A Városrendészet a felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy
Adattovábbítás,
hatóság részére továbbíthatja a jogszabályban rögzített feltételek
felhasználás
esetén.
A felvétel a rögzítés helyszínén
a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult
eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági
eljárásban,
c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására
irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása
érdekében indított eljárásban használható fel.
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cselekmény vagy intézkedés érinti, a fenti célokból kérheti, hogy a
felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem
benyújtását követő harminc napig ne törölje.
Ha a felvételen szereplő személy a Kftv.-ben meghatározott
ogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési
latáridőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell.
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személy - a felvétel törlésének időpontjáig - megtekinthesse a róla
cészült felvételt. A rögzített felvételen szereplő személy részére az
adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.

L ) ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Erintettek
Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés
időtartama
A c! íit s z o! "2 !t2* *
kötelező vagy önkéntes
jellege

A Városrendészet ügyfélszolgálatát igénybe vevő személyek
A Városrendészet ügyfélszolgálatára beérkező kérelmek teljesítése
Az érintett által a Városrendészet tudomására hozott személyes és
elérhetőségi adatok (az egyes bejelentésekkel kapcsolatban
semmilyen automatikus adatrögzítés nem történik)
Az érintett hozzájárulása [Jogszabály: GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pont]
A bejelentés elintézéséig

M) TERMÉSZETES SZEMÉLY SZERZŐDŐ F E L E K ADATAINAK KEZELÉSE
(kivéve alkalmazottak)
Erintettek

A Városrendészettel szerződő természetes személyek (kivéve a
Városrendészet köztisztviselői, akik a jogviszonyra vonatkozó
speciális adatkezelési tájékoztatást kapnak)
Adatkezelés célja
•
Az adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése
•
Adózási iratok és számviteli bizonylatokra vonatkozó,
jogszabályban foglalt megőrzési kötelezettségteljesítése
•
Igényérvényesítés, jogvita esetén a szerződéses jogviszony
tartalmának bizonyíthatósága
Szerződésben rögzített és a teljesítéshez szükséges személyes
Kezelt adatok köre
adatok, jellemzően: név, cím, anyja neve, születési hely, idő,
adóazonosító jel, adószám, elérhetőségi adatok
A szerződő fél adatainak nyilvántartása körében az
Adatkezelés jogalapja •
adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése
[Jogszabály: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
•
A számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében
az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
[Jogszabály: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
A szerződő fél adatainak nyilvántartása, ajánlatok, egyéb írásos és
Az adatkezelés
időtartama
e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
Szerződés, megrendelések és számlák: a szerződés megszűnését
követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési
Vntp|p7PttcPO nlnnián
Adatszolgáltatás
Az azonosításához szükséges személyes adatok, valamint az
kötelező vagy önkéntes adózással kapcsolatos azonosító számának megadása a szerződés
jellege
megkötésének előfeltétele és jogszabály szerint kötelesek vagyunk
azokat kezelni, így, adatai megadása nélkül nem áll módunkban
Önnel szerződést kötni.

N) A VÁROSRENDÉSZETTEL SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁSOK
KAPCSOLATTARTÓIRA VONATKOZÓ ADATOK KEZELÉSE

ÜZLETI

Erintettek

A Városrendészettel szerződő harmadik felek munkavállalói, vagy
velük egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
szeméi yek, akik a szerződés teij esííésében kapcsolattartóként
vesznek részt.
A
szerződéses kapcsolatok során történő
gördülékeny,
Adatkezelés célja
akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén,
ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait az adatkezelő
ismerje.
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cim, telefonszám, a kapcsolódó cégnév/intézménynév
és esetlegesen beosztás.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Városrendészet jogos érdeke
[Jogszabály: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
Jogos érdek megnevezése harmadik személyekkel kötött
szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása.
•
A kapcsolattartó adatainak nyilvántartása, ajánlatok, egyéb
Az adatkezelés
írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől
időtartama
számított 5 év
•
Szerződés, megrendelések és számlák, amennyiben ezeken az
érintett adata szerepel: a szerződés megszűnését követő 8 év a
számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség
alapján.
Önkéntes. Az adatszolgáltatás elmaradása ugyanakkor a szerződés
Adatszolgáltatás
kötelező vagy önkéntes teljesítését akadályozhatja.
jellege

9.) A Z ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
a) Az adatokat az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok, elsősorban az
irattári terv szerint meghatározott ideig kezeljük.
b) K a az adatul az Oii ííuzzájáiuiásávaJ kezeljük, dc a. huzzájáiulását visszavunja, akkui niás
jogalap hiányában az adatot töröljük.

10.) AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS J O G A I
Amennyiben Ön az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogait kívánja gyakorolni, kérjük,
forduljon az intézményvezetőhöz, távolléte esetén az intézményvezető-helyetteshez, vagy az
adatvédelmi tisztviselőhöz.
10.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az
öt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

10.2. Hozzáférési jog
Önnek joga van ahhoz, hogy információt szerezzen arról, hogy miként kezeljük a személyes
adatait, így különösen joga van arra, hogy megtudja:
a) milyen célból kezeljük az adatokat,
b) mik a kezelt adatok kategóriái,
c) az adatok mely szervezetek vagy szemelvek rcszere kerültek vagy kerülnek
továbbításra,
d) meddig történik az adatok kezelése,
e) milyen további jogai vannak a személyes adatai kezelésére vonatkozóan,
f) hova fordulhat panasszal,
g) melyek az adatok begyűjtésének forrásai,
h) az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal, profílalkotás.
10.3. Az adatok helyesbítésének joga
Ön jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni, amelyet jogos igény esetén
kijavítunk.
10.4. Az adatok törléséhez való jog
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha
b)
c)
d)
e)
f)

ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
az adatkezelés jogellenes;
azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
b) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.
10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
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kéri,
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok - a tárolás
kivételével - csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás
feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő az érintetett, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő
mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra
hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve
adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
10.6. Tiltakozás az adatkezelés ellen
Az Ön tiltakozása esetén a személyes adat nem kezelhető tovább:
a) ha azt a saját érdekünk vagy egy harmadik fél érdekeinek érvényesítése, vagy a
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy ha
bizonyítható, hogy kényszerítő erejű jogos indok alapján történik az adatkezelés,
amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
b) ha üzletszerzés érdekében történik, vagy ahhoz kapcsolódik.
10.7. Adathordozhatóság
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formátumban megkapja, vagy azt egy Ön által megnevezett másik adatkezelőnek továbbítsuk,
ha az adott adatokat automatizált módon kezeljük és az adatkezelés azért történik, mert
a) ahhoz Ön hozzájárult, vagy
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges és az adatkezelést nem közérdekű vagy nem az adatkezelőre
irűműH

falovai

végrehajtásához szükséges
10.8. A hozzájárulás visszavonásának joga
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban
megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
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Ha Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan panasza van, kérjük, hogy az
intézményvezetővel, távolléte esetén az intézményvezető-helyettessel, vagy az adatvédelmi
tisztviselőnkkel egyeztessen. Emellett Önnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi
hatósághoz, bizonyos esetekben bírósági eljárást kezdeményezhet.
Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, P f : 5.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon:+36 (1)391-1400
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10.10. Bírósági eljárás kezdeményezése
Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése
során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása
törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy
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jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a
bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.
További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg;
http://birosag.hu/torvenyszekek

