ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS KÉRELMEK
ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL
Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.
április 27.) 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 (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást jelen
tájékoztatóval és folyamatleírással az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való
részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
A HIVATAL PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78., www.oroszlany.hu, +36/34/361-444,
Képviseli: Dr. File Beáta jegyző
A HIVATAL ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Adorján Anett, adorjan.anett@oroszlany.hu; +36/34/361-444/174 mellék
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Szociális ellátással kapcsolatos kérelmek, támogatások ügyintézése
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont [különleges adatok esetén 9. cikk (2) bekezdés a) pont] szerinti az
érintett hozzájárulása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. § ban és Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII. 172) önkormányzati
rendeletében foglalt adatkezeléshez
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI
MŰVELET MEGJELÖLÉSE:
A Hivatal az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE,
A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
A Hivatal az adatot a támogatás típusától függően továbbítja a támogatott szolgáltatást nyújtó
szolgáltatónak.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A vonatkozó iratkezelési szabályok szerinti határidőig
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A 17/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet meghatározza azoknak a települési támogatásoknak a
körét, amelyeket kérelem alapján vehet igénybe a rászorult. A kérelmek a www.oroszlany.hu honlapon
érhetők el.
A támogatási kérelem benyújtásával a kérelmező hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi
jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:








kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését,
visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal
elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége,
kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A Hivatal törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott
szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető,
világos és közérthető legyen.
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Hivatalnak az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen
tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy
személyazonossága igazolását követően a Hivatal erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban
is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben
az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk
Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg,
ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal
élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az
adatkezelőhöz, esetünkben tehát Hivatalunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az
intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel
a kapcsolatot!

