
Adatkezelési tájékoztató 

a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló
1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti igénybejelentő laphoz

Adatkezelői információk

Együttes adatkezelők: 
- érintett önkormányzat
- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), valamint a

területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv 
- Belügyminisztérium 

Az adatkezelő megnevezése: Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Zagyvaszántói 
Kirendeltsége
Az érintett önkormányzat megnevezése: Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
Székhelye: 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.
Postai címe: 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.
Telefonszáma: 37/386-400
Telefaxszáma: 37/386-400

Az adatkezelő megnevezése:
BM OKF, valamint a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv
Székhelye:
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postai címe:
1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszáma:
(+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089
Telefaxszáma:
(+36-1) 469-4157

Az adatkezelő megnevezése:
Belügyminisztérium 
Székhelye:
1051 Budapest, József Attila 2-4.
Postai címe:
1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszáma:
(+36-1) 441-1000
Telefaxszáma:
(+36-1) 441-1437

Adatvédelmi probléma vagy joggyakorlás kapcsán kihez fordulhat az érintett?

Az érintett önkormányzat adatvédelmi tisztviselője: Pethőné Nagy Ilona aljegyző
Elérhetősége: 37/386-400

A BM OKF adatvédelmi tisztviselője:

dr. Csekő Katalin tű. százados
Szolgálati helye: BM OKF Hivatal

Elérhetősége: 20/8200-559 (vonalas telefonszám)
kata.cseko@katved.gov.hu



A BM adatvédelmi tisztviselője:
dr. Tarczi-Ábrahám Dominika

Elérhetősége: +361/999-4348
                      dominika.abraham@bm.gov.hu

Milyen személyes adatokat érint az adatkezelés?

Az adatkezelés  azonosító  adatokat  érint  (név,  születési  név,  szül.  hely,  idő,  anyja  neve,  lakóhely,
tartózkodási hely). 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

A  téli  rezsicsökkentés  végrehajtását  követően  szükségessé  váló  további  intézkedésekről  szóló
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pont c) alpontja alapján a
BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentő korábban részesült-e téli rezsicsökkentésben,
mely ellenőrzés lefolytatásához szükséges az adatok kezelése. 

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

Az  adatkezelés  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 (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR 6.
cikke  (1)  bekezdésének  a)  pontja  alapján  történik,  vagyis  mivel  az  érintett  az  igénybejelentőlap
benyújtásával hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja.  A hozzájárulás visszavonása
nem érinti  a  hozzájáruláson  alapuló,  a  visszavonás  előtti  adatkezelés  jogszerűségét.  Az  érintett  a
visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg. 

Milyen forrásból származnak a személyes adatok?

Az érintett helyi önkormányzat, mint adatkezelő a személyes adatokat az érintett féltől gyűjti. A közös
adatkezelés során a Belügyminisztérium és a BM OKF az érintett helyi önkormányzatoktól kapja meg
az adatokat  elektronikus úton.. 
Az adatkezelők az ellenőrzés lefolytatásához adatokat vesznek át  az illetékes közműszolgáltatóktól is.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Az ellenőrzés lefolytatását követően az adatkezelő az ellenőrzéssel érintettek adatait és az ellenőrzés
során feltártakat megküldi az illetékes helyi önkormányzatnak további intézkedés céljából. 

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

A személyes adatokat az adatkezelők az ellenőrzés lefolytatását követően az adatoknak az illetékes
helyi önkormányzat részére történő megküldésig, de legfeljebb 1 évig kezelik.

Igénybe vesz-e az adatkezelők adatfeldolgozót?

Nem.
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