Adatkezelési Tájékoztató
Lepsény Nagyközségben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, következményeinek elhárítása, a
települési lakosok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet
során teendő intézkedések- és a járványügyi veszélyhelyzet elleni védekezés megsegítése
céljából a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat által létrehozott 59500526-16545153
bankszámlaszámra befizethető önkéntes pénzbeli hozzájárulással, pénzbeli
adományozással kapcsolatos személyes adatkezelésekre vonatkozóan
Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
Az Adatkezelő megnevezése:
Elérhetőségeink:
Postai címünk:
Email címünk:
Telefonszámunk:
Adatvédelmi tisztviselő neve:
Elérhetősége (email címe):

Lepsényi Polgármesteri Hivatal
8132 Lepsény, Fő u 74.
jegyzo@lepseny.hu
622585024
Dr. Fejes Péter
drfejes.peter@hanganov.hu

1. A pénzbeli hozzájárulások, adományok adminisztrálásával, könyvelésével, elszámolásával,
nyilvántartásával kapcsolatos adatok kezelése
Az adatkezelés célja
A pénzbeli hozzájárulások, a pénzbeli adományok adminisztrálása, könyvelése, számviteli
elszámolása, nyilvántartása.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:





a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

A kezelt adatok köre




adományozó neve,
adományozó bankszámla száma,
adományként befizetett összeg.

Az adatkezelés időtartama
Kötelező irattározási idő betartásával 10 év.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről és ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást fenti
elérhetőségeinken.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta
meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
2. A nyilvánosság tájékoztatása a pénzbeli hozzájárulásokról, adományokról
Az adatkezelés célja
A nyilvánosság tájékoztatása az adatkezelő weboldalán- http://www.lepseny.hu/ - keresztül.
Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
alapján. A megadott adatok kezeléséhez a hozzájárulást megadottnak tekintjük azzal, hogy az érintett a
pénzbeli hozzájárulás, adomány átutalását megindította (ráutaló magatartás).
A kezelt adatok köre



adományozó neve,
adományként befizetett összeg.

Az adatkezelés időtartama
A kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az kezelt adatok weboldalról
történő törléséig kezeljük.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről és ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást fenti
elérhetőségeinken.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta
meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget
teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).
Az adatkezelés biztonsága
Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan technikai és
szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés
(megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen.
Az adatok továbbítása
Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át,
harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta.

Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.:
rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat
kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben
meghatározott feladatunk.
Alkalmazott jogszabályok
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos,
különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:




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 helyezés (általános
adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek
Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése
merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze Nekünk fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben
az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név:
Postai cím:
Telefonszám:
Email:
Weboldal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
+3613911400
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége
Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt
lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia
megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt
személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további
kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

