RENDELETTERVEZET
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2015. (XII. __.) önkormányzati rendelete
A kötelező adatkezelés szabályairól

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Enying Város Önkormányzat és intézményei által folytatott kötelező adatkezelés tekintetében a
kezelendő adatok fajtáira, az adatkezelés céljára és feltételeire, valamint az adatkezelés
időtartamára vonatkozó szabályokat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. § (1) A kötelezően kezelt adatok megismerhetősége érdekében az adatkezeléssel érintett
kérelmére az Enyingi Polgármesteri Hivatal adatvédelmi felelőse tájékoztatást ad az érintett általa
kezelt és feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
(2) Az Enyingi Polgármesteri Hivatal adatvédelmi felelőse köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő, de legfeljebb 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre
irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
(3) Az adatkezelés megismerhetőségét szolgáló (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás minden
esetben ingyenes.
(4) Az érintett tájékoztatását az adatvédelmi felelős csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény
lehetővé teszi. Ebben az esetben az adatvédelmi felelős köteles a felvilágosítás megtagadásának az
indokát közölni, és a jogorvoslati lehetőségekről az érintettet tájékoztatni.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Viplak Tibor

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2015. december …-……. napjáig a Polgármesteri
Hivatal honlapján megtörtént.
Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.
Enying, 2015. december …..

Kihirdetve: 2015. december __
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

1. melléklet a …./2015. (XII. __.) önkormányzati rendelethez
Kezelendő adatok meghatározása
1. Ügyféladatok
1.1. Adatkezelés célja: adatkezelő közigazgatási hatáskörében az igénybevevők adatainak kezelése a
hatósági és szolgáltatási tevékenységek ellátáshoz.
1.2. Kezelt adatok köre: név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő, lakhely,
tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel, házasság kötés esetén apja neve, személyi
igazolvány szám, adóazonosító jel, lakcímet igazoló hatósági igazolvány szám, egyéb a hivatali
ügyintézés során kezelésre kerülő személyes adat, melyet az érintett személy megad.
1.3.Adatkezelés időtartama: külön jogszabályok által meghatározott.
1.4. Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, a hivatal működését szabályozó jogszabályok.
2. Személyügyi adatkezelés
2.1. A munkavállalók, a köztisztviselők és közalkalmazottak személyes adatainak kezelésére
vonatkozó rendelkezések.
2.2. Adatkezelés célja: a munkaviszony, a közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszony létesítése,
teljesítése vagy megszüntetése.
2.3. Kezelt adatok köre: munkavállalók, közalkalmazottak, köztisztviselők személyes adatai:
− név,
− születési név,
− születési hely,
− születési idő,
− anyja születési neve,
− lakóhely,
− tartózkodási hely,
− adóazonosító jel,
− társadalombiztosítási azonosító jel,
− nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
− személyi igazolvány szám,
− lakcímet igazoló hatósági igazolvány szám,
− folyószámla száma,
− végzettséget igazoló okmány másolati példánya,
− Idegennyelvtudást igazoló okmány másolati példánya,
− fénykép,
− munkavállaló, közalkalmazott, köztisztviselő hozzátartozójának:
o neve,
o születési neve,
o születési helye,
o születési ideje,
o lakcíme.
2.4. Adatkezelés jogalapja:
− érintett hozzájárulása,
− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény,
− a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
− a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
− a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3) bekezdése, 11. § (1)(2) bekezdése.
2.5. Adattárolás határideje: hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási idő.

2.6. A munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg
nem haladóan vehetők fel és kezelhetők. (Például pótszabadság, családi adókedvezmény,
iskolakezdési támogatás.)
2.7. Személyügyi terület adatkezelésének jogalapja minden esetben más jogszabály. Az adatkezelés
időtartama az adott területre vonatkozó jogszabályok által meghatározott (például Szja törvény,
Mt.).
2.8. A személyügyi adatkezelések körében a nem közvetlenül a munkaviszonyból eredeztetett
adatkezelések során minden esetben be kell szerezni, a kezeléshez felhasznált nyomtatványba be
kell emelni szövegszerűen az érintett kifejezett hozzájárulását, az adatkezelés céljának és várható
időtartamának megjelölésével.
2.9. Megváltozott munkaképességű munkavállalók személyes adatainak kezelése a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
törvény alapján a megváltozott munkaképességű munkavállalók e szabályzat 2.3. pontja szerinti
személyes adatainak nyilvántartása az alábbiakkal egészül ki:
2.9.1. Kezelt adatok köre: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja alapján különleges személyes adatnak minősülő egészségügyi
állapotra vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumok:
− szakértői bizottság szakvéleménye,
− határozat a megváltozott munkaképességről,
− az egészségkárosodás mértékéről szóló orvosi igazolások,
− foglalkozásánál igénybe vehető kedvezményekről szóló igazolások (például rehabilitációs
kártya, családi kedvezmény)
2.9.2. Adatkezelés jogalapja: a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)
bekezdése, 11. § (1)-(2) bekezdése, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény.
2.9.3. Adattárolás határideje: más hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő.
3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése
3.1. Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló
kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése.
3.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
3.3. A kezelt adatok köre: név, születési név, születési dátum, anyja születési neve, lakcím, képzési
adatok, fénykép, telefonszám, elektronikus elérhetőség, illetve az érintett által megadott egyéb
adatok.
3.4. Az adatkezelés időtartama: az adatok felvételétől számított 1 év.
4. Munkavállalói, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonnyal összefüggő ellenőrzés céljából
történő adatkezelés
4.1. Adatkezelő a munkavállalóknak, közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek munkavégzés céljára
biztosít számítógépet, elektronikus elérhetőséget és internet hozzáférést. Mivel adatkezelő
tulajdonát képező személyi számítógépeket és laptopokat, e-mail elérhetőségeket a munkaadó
munkavégzés céljából biztosítja, így amennyiben a munkavállaló ezen eszközökön magáncélú
személyes adatait tárolja, úgy az adatkezelő a számítógép ellenőrzése során ezeket az adatokat is
megismerheti. Ezen adatkezelés ellen kifogással nem élhet a munkavállaló, köztisztviselő, mert a
nem munkavégzés céljából történő, de a munkáltató eszközén való személyes adatok tárolása az
adatkezeléshez történő 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett
hozzájárulásának minősülnek.
4.2. Adatkezelés célja: a hivatal jogos érdekeinek megfelelően a munkavállalóknak,
közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek biztosított számítógép, e-mail cím és internet hozzáférés
ellenőrzése.
4.3. Kezelt adatok köre: az elektronikus berendezések használata során rögzített személyes adatok,
e-mail cím, név, számítógépen tárolt egyéb személyes adat.
4.4. Adatkezelés alapja: a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. § (1) bekezdése,

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. §.
4.4. Adattárolás határideje: munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, köztisztviselői jogviszony
fennállása alatt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz
A rendelkezés hivatkozik az 1. mellékletben található adatok fajtáira, az adatkezelés céljára,
feltételeire és az adatkezelés időtartamára vonatkozó szabályokról.

2. §-hoz
A rendelkezés ismerteti a kötelezően kezelt adatok megismerhetőségével kapcsolatos eljárási
szabályokat.
3. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést.

Enying, 2015. november 30.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s. k.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a
következők:
1.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotására jogszabályi
felhatalmazás alapján kerül sor. Megalkotásának elmulasztása esetén törvényességi felhívás
várható.
2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi, gazdasági és
költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen
környezeti és egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet
elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.
Enying, 2015. november 30.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s. k.

