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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 30. § (6) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h)
pontjának előírásai alapján az Újvárosi Művelődési Háznál a közérdekű adatok
megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozatalának rendje az alábbiakban kerül meghatározásra.
l. A Szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy meghatározza a közérdekű adatok megismeresere irányuló
kérelmek intézésének-, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra
hozatalának rendjét.
2. A szabályzat hatálya
E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Újvárosi Művelődési Ház
-

kezelésében lévő közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok, valamint
közalkalmazottainak közérdekből nyilvános adata (továbbiakban együtt:
közérdekű adat) igénylésénél, továbbá
hatásköre és illetékessége
közzétételénél.

szerint

kezelésében

álló

közérdekű

adatok

3. Értelmező rendelkezések
E szabályzat alkalmazása során:
l . érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat- különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonasságra jellemző ismert -, valamint az abból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
3.

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső , bármilyen
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől , így különösen a hatáskörre,
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illetékességre,
szervezeti
felépítésre,
szakmai
tevékenységre,
annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.
4.

közérdekből

nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden
olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

5.

adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehaj tatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése , felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyémyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése;

7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő

hozzáférhetővé

tétele.

8. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

9. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintette!,
az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
l O. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a
jogszabály alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
ll. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű

adatot

előállította,

illetve amelynek a

működése

során ez az

adat keletkezett.
12. adatközlő : az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé azadatot-az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.

4. A

közérdekű

adatok megismerésének általános szabályai

Az Újvárosi Művelődési Háznak lehetövé kell tennie, hogy a kezelésében lévő
közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az Info törvényben meghatározott
kivételekkel-erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
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A közérdekű adatok megismerésének általános szabályait az Info tv. 26. - 27. §-a
rögzíti.
5. A közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok megismerésére
irányuló igény (továbbiakban: igény) és intézése
5.1. Az igény benyújtása:
Az Info tv. 28. (l) bekezdése alapján a
adat megismerése iránt
-

szóban,

-

írásban vagy

-

elektronikus úton

közérdekű,

valamint a

közérdekből

nyilvános

bárki igényt nyújthat be.
Az Info tv. 28. § (l) bekezdésében foglaltak alapján a közérdekből nyilvános adatok
megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
5.2. Az igény benyújtásának helye és módja

5.2.1. Szóbeli igények benyújtása
-

személyesen az intézmény székhelyén, 9025

Győr,

Liget utca 55. ügyfélfogadási

időben.

-

telefonon a következő telefonszámokon: 06-96-315-317

5.2.2. Írásbeli igények benyújtása
Győr,

-

személyesen: a székhely címére - 9025

-

postai úton: az intézménynek címzett levélben

Liget utca 55. - benyújtva,

elektronikus úton: az ujmuvhaz@gmail.com e-mail címre küldött levélben,
történhet.

Az igénylő közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismeresere vonatkozó
írásbeli igényét benyújthatja az általa írt igénylési formában.
5.3. A benyújtott igények teljesítése

5.3.1. A

közérdekű

teljesítéséről

adat, közérdekből nyilvános adat megismeresere irányuló igények
az intézmény vezetője gondoskodik.

5.3.2. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha
-

az

igénylőszóban

kéri a választ, illetve az számára kielégítő ,
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-

az
igényelt
adat
az
Újvárosi
Művelődési
Ház
honlapján
(www.ujvarosiportal.hu) vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra
került,

-- az igényelt adat az Újvárosi Művelődési Ház munkatársainak nevére,
beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik,
-

az igény az Újvárosi Művelődési Ház eljárására, hatáskörére, az alkalmazott
jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető.

Amennyiben a szóban előterjesztett igény szóban nem válaszolható meg, az
igénylésről feljegyzést kell készíteni és az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy
igényének teljesítésére írásban kerül sor.
A telefonon érkező , a közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat közlésére
irányuló igényekkel kapcsolatos hívásokat az intézmény vezetőjéhez kell kapcsolni.
5.3.3. Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő
közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő
által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot
korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hoztuk, az igény teljesíthető
az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
5.3.4. A közérdekű adat, közérdekből nyilv~nos adat megismerésére irányuló igénynek a
tudomásra jutást követő - legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül
eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy
annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
5.3.5. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e
törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8
napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az értesítésben tájékoztatni kell az
igénylőt arról, hogy- az igényének nem teljesítésemiatt-bírósághoz fordulhat.

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő
nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig
tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
A nyilvántartás vezetése és a tájékoztató
intézményvezető feladatát képezi.

határidőre

történő

elküldése az

5.3.6. A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igény teljesítése
nem tagadható meg azért, mert a nem magyar ny elvű igény lő az igényét
anyanyelvén vagy az által értett más nyelven fogalmazza meg.
5.3. 7. Az adatokat tartalmazó dokumentumokról vagy dokumentumrészről , annak tárolási
módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat elkészítése annak a
szervezeti egységnek a feladata, ahol az adatokat tartalmazó dokumentumot
tárolják.
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5.3.8. A másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség
mértékéig terjedően - számviteli politika részeként elkészített önköltségszámítás
rendjére vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint költségtérítést állapítunk
meg, melynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni
kell .
A költségtérítéssel kapcsolatos számla
gazdasági ügyintéző feladata.

(egyszerűsített

számla) kibocsátása a

5.3.9. Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot
igényelt, jelentős terjedelmű, a másolati igényt a költségtérítésnek az igénylő általi
megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként
igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a
költségtérítés mértékéről , valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést
nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül
tájékoztatni kell.
5.3.10. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető
adatot tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell
tenni.
5.3.11. A közérdekű adatigénylésre adott válasz kiadmányozására az
jogosult.
6. A
közérdekű
adatszolgáltatáshoz
megállapításának szabályai

kapcsolódó

intézményvezető

költségtérítés

összege

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló az Info tv.
29. § (3) bekezdése alapján: "Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés
teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költségek mértékéig terjedően költségtérítést állapíthat meg, mely összegről az igénylőt az igény teljesítését
megelőzően tájékoztatni kell.
A hivatkozott törvény 29. § (5) bekezdésében foglaltak szerint: "A költségtérítés
mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
-

az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igény lő részére
kézbesítésének költsége, valamint

-

történő

ha
az
adatigénylés
teljesítése
a
közfeladatot
ellátó
szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő
m unkaerő- ráfordítás költsége.

A költségtérítés összegét a jelen szabályzat 3. mellékletét képező "Elszámoló ív"-en
kell megállapítani.
Az előzőek szerint kiszámított költségtérítést az adatok előállítása után, de azoknak a
kérelmező részére történő átadása előtt, készpénzfizetési számla alapján kell megfizetni.
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7. Adatvédelmi előírások
7.l.

Az Újvárosi Művelődési Ház által közzétett adatok megismerését regisztrációhoz,
személyazonosító adatok közléséhez nem lehet kötni. Az elektronikusan közzétett
közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban
kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes
adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

7.2.

Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító
adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez-beleértve az
esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény
teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes
adatait haladéktalanul törölni kell.

7.3. A személyes adatok törlése érdekében a közérdekű adatok igénybejelentő
nyomtatványán (1 . melléklet) külön rész szolgál a személyes adatok rögzítésére. Az
adatszolgáltatás teljesítését követően ezt a - személyes adatokat tartalmazó részt le kell választani a nyomtatványról és gondoskodni kell annak
megsemmisítésérőL

8. A

8.1.

közérdekű

adatok közzétételének rendje

A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az
állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és
önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött
szerződésekre , a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges
vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a
közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

8.2. Az Info tv. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon,
digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen,
kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a
betekintés, a letöltés, a nyomtatás, akimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából
is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A
közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
8.3.

Az Info tv. 37. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait a közfeladatot
ellátó szerv saját honlapján - ha a törvény másként nem rendelkezik - a tv. 1.
melléklete szerint (közzétételi lista) közzéteszi.
A

listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos
abban az esetben, ha az adatfelelős a közzéteendő adatokat
továbbítja - az adatközlőnek való megküldéséről az intézményvezető

közzétételi

közzétételéről,adatközlőnek

gondoskodik.
8.4.

Az Info tv. 37. §-ban meghatározott általános közzétételi lista jelen szabályzatunk
2. mellékletét képezi.
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8.5.

Az Info tv. 35.§ (4) bekezdése alapján az elektronikusan közzétett adatok- ha a tv.
vagy más jogszabály eltérőerr nem rendelkezik - a honlapról nem távolíthaták el. A
szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.

Adatvédelemi és Adatbiztonsági Szabályzat
l. Adatvédelmi és biztonsági szabályzat célja

1.1. A z Újvárosi Művelődési Ház (a továbbiakban: Szervezet) a Szabályzat
megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítja a GDPR III. fejezetében meghatározott
jogokat azzal, hogy meghatározza az adatvédelmi elvek gyakorlati megvalósulását és
Szervezet által folytatott adatvédelmi folyamatokat. A Szabályzat meghatározza a
Szervezet által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott
személyes adatokat, azok forrását, az adatkezelés célját, jogalapj át, időtartamát, az
adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevét, címét és az adatkezeléssei
összefliggő tevékenységét, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét.
1.2. A Szabályzat további célja, hogy egységes szerkezetbe foglalja a Szervezetnél az
adatkezelésben részt vevő köztisztviselők és a Szervezettel egyéb jogviszonyban álló
személy számára a Szervezet minden adatkezelési folyamatát.
1.3. A Szabályzattal a Szervezet biztosítja a nyilvántartások működésének törvényes
rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek
érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok
jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát
2. A Szabályzat személyi hatálya
2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed
a) A Szervezet közalkalmazottjára és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
munkavállalójára, valamint a Szervezet által eseti jelleggel munkavégzésre igénybe vett az
előzőekbe nem tartozó dolgozójára,
b) az adatfeldolgozóra, valamint
c) a fentieken kívül mindazon személyre, aki Szervezettel bármilyen szerződéses
jogviszonyban áll, ha a szerződés így rendelkezik.
2.2. A 2.1. pont a) pontjában körülírt személyek a továbbiakban együttesen: Szervezet
munkatársa.

2.3. A 2.1 . pont a) -b) pontjaiban körülírt személyek a továbbiakban együttesen:
munkatársak.
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Szervezetnél keletkezett és kezelt valamennyi
adatra.
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3. Az adatvédelmi rendelkezések
3.1. Az adatkezelő neve: Újvárosi Művelődési Ház
Székhelye: 9025. Győr Liget út 55.

4. Az adatkezelés
4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve [GDPR 5. cikk (l) a) pont]:
A Szervezet személyes adatot csak jogszerűen és a tisztességesen kezel, az adatkezelést az
érintett számára átlátható módon, többek között jelen Szabályzat nyilvánosságra
hozatalával, végzi.
4.2. Célhoz kötöttség elve [GDPR 5. cikk (l) b) pont]:
a Szervezet minden esetben, ha személyes adatot kezel, az adat felvétele előtt
meghatározza a személyes adat kezelésének célját, amely így előre meghatározott,
egyértelmű és jogszerű. Személyes adatot a Szervezet az előre meghatározott céllal össze
nem egyeztethető módon nem kezel. Amennyiben teljesült az adatkezelés célja és
jogszabály nem írja elő kötelezően az adat további kezelését, úgy a személyes adatot a
Szervezet törli.
4.3. Adattakarékosság elve [GDPR 5. cikk (l) c) pont]:
a Szervezet az adatkezelés során csak olyan személyes adatot kezel, amely a cél eléréséhez
megfelelő és releváns, a Szervezet az adatkezelést csak a cél eléréséhez szükséges
minimum adatmennyiségre korlátozza.
4.4. Pontosság elve [GDPR 5. cikk (l) d) pont]:
a Szervezet törekszik rá, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek
legyenek és a jelen Szabályzatban foglalt módon törekszik rá, hogy a pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölje vagy- az érintett kérelmére vagy tudomásárajutása esetén
hivatalból - helyesbítse.
4.5. Korlátozott tárolhatóság elve [GDPR 5. cikk (l) e) pont]:
a Szervezet személyes adatot csak úgy tárol, hogy a személyes adat érintettje csak az
adatkezelés céljának eléréséig azonosítható az adatkezelés során, a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolását csak jogszabály kötelező előírása alapján végzi a
Szervezet.
4.6. Integritás és bizalmasság elve [GDPR 5. cikk (l) f) pont]:
a Szervezet az adatkezelési folyamatait úgy tervezi és hajtja végre, hogy megfelelő
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok
megfelelő biztonságát, így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
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4.7. Elszámoltathatóság elve [GDPR 5. cikk (2) bek.]:
a Szervezet az adatkezelési folyamatait úgy tervezi és hajtja végre, hogy az adatkezelés
bármely pillanatában képes legyen a jelen pontba foglalt elveknek való megfelelést
igazolni.

5. Az adatvédelmi szabályok betartásáért

felelős

személy

5.1. A Szabályzat és a GDPR rendelkezéseinek betartásáért valamennyi munkatárs
tartozik.

felelősséggel

5.2 Valamennyi munkatárs gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személy ne tekinthessen
be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy
kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető ,
megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
5.3. Az igazgató a Szervezet tekintetében:
- felelős az érintettek GDPR III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához szükséges
feltételek biztosításáért,
- felelős a Szervezet által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi
és technikai feltételek biztosításáért,
- felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy
jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség megállapításához
szükséges eljárás kezdeményezéséért és lefolytatásáért,
- felügyeli az adatvédelmi tisztviselő tevékenységét,
- belső adatvédelmi vizsgálatot rendelhet el,
-kiadja a Szervezet adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályzatát.

5.4. A Szervezet munkatársa
- köteles a Szabályzat előírásai szerint kezelni a személyes adatokat,
-felelős feladatkörében eljárva a személyes adatok Szabályzat szerinti feldolgozásáért,
megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, valamint az
adatok pontos és követhető dokumentálásáért,
-amennyiben szükséges, előzetesen egyeztet a szervezeti egység vezetőjével a személyes
adatok kezelését érintő ügyben,
- köteles az adatvédelmi incidenst a Szabályzatban foglaltak szerint a szervezeti egység
vezetőjének hivatali úton haladéktalanul jelenteni,
- a tudomásukra jutott adatkezeléssei kapcsolatos jogsértésekről haladéktalanul
tájékoztatja a szervezeti egység vezetőjét.
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6. Az adatkezelésre vonatkozó általános szabályok, és az adatkezelés jogalapja

6.1. Az adatkezelés jogalapját a Szervezet minden adatkezelési tevékenységnél
meghatározza. Az adatkezelésre jogalapot csak a GDPR 6. cikk (l) és 9. cikk (2)
bekezdésekben rögzítettek szerint határoz meg a Szervezet

6.2. A Szervezet az adatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy minden személyes adatra
vonatkozóan bizonyítani tudja, mikor, milyen formában történt a személyes adat
felvétele és milyen tájékoztatást kapott az érintett a személyes adat felvételekor.

6.3. A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatot főszabály
szerint a Szervezet nem kezel, kivéve abban az esetben, amennyiben bizonyítani tudja
a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében foglalt valamely körülmény fennállását.

7. A hozzájárulásra, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok:
7.1. Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapszik, úgy az érintett a
hozzájárulását bármilyen bizonyítható módon megadhatja, így írásban (nyilatkozaton,
dokumentumon), szóban vagy ráutaló magatartással is.

7.2. A Szervezet valamennyi adatkezelési folyamatát úgy határozza meg jelen Szabályzat
kiadásakor és minden, a későbbiekben bevezetendő adatkezelés esetén, hogy ha
annak jogalapja az érintett hozzájárulása, úgy képes legyen annak bizonyítására,
hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult

7 .3. Az 1.4.2. pontban foglaltaknak úgy tesz eleget a Szervezet, hogy
írásban szerzi be az érintett hozzájárulását.

elsődie g esen

az

7.4. Azt, hogy a Szervezet a ráutaló magatartást vagyaszóbeli hozzájárulást is elfogadja a
hozzájárulásként, az adatkezelésre vonatkozó folyamatleírásban határozza meg.

7.5 Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A ráutaló magatartással vagy
szóban megtett hozzájárulás csak írásban vonható vissza.

7 .6. A szervezet munkatársa a visszavonás tényét az adatkezelés során rögzíti, az adatot a
továbbiakban nem kezeli , de az adat helyét "a hozzájárulás visszavonva" jelzéssel
jelöli meg.
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8. Adatvédelmi incidens, annak észlelése és jelentése
8.1. A szervezet munkatársa köteles a tudomásárajutott adatvédelmi incidenst azonnal, de
legkésőbb az adatvédelmi incidens észlelését követő első munkanapon belül jelenteni
az intézmény vezetőnek. A jelentésnek az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- az adatvédelmi incidenst észlelő vagy azt jelentő személy nevét,
- az adatvédelmi incidens rövid leírását, valamint - annak tényét, hogy az észlelt
adatvédelmi incidens érinti-e a Szervezet informatikai rendszerét vagy sem.

8.2. Az igazgató az adatvédelmi incidenst az alábbi szempontok szerint értékeli:
- az incidens típusa (bizalmassági, integritási vagy elérhetőségi) ,
-a személyes adatokjellege (személyes adat l külőnleges kategória),
- a személyes adatok száma, - az érintett személyek száma,
-az érintett természetes személyek kategóriái,
- az érintett természetes személyek azonosíthatósága,
- a természetes személyre nézve fennálló következmények valószínűsége , súlyossága
- az érintett adatkezelés jogalapj a.

8.3. Az igazgató az alábbi feltételek fennállása esetén minősíti a az adatvédelmi incidenst:

- az incidensben érintett adatok között találhatóak a személyes adat különleges
kategóriáiba eső adat,
- az incidensben érintett személyes adat száma meghaladja a l 00 darabot,
- az incidensben érintett 16. életévét be nem töltött természetes személy,
- az incidensben érintett természetes személyek száma meghaladja a l 00 főt,
- az incidensben érintett személyes adat alkalmas az érintettel történő közvetlen
kapcsolatfelvételre (így különösen lakcím, telefonszám, e-mail cím),
- az incidensben érintett adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (l) bek. d) pontja
szerinti jogalap
-az incidensben érintett adatkezelésjogalapja GDPR 6. cikk (l) bek. e) pontja szerinti
jogalap,- az incidensben érintett adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (l) bek. f) pontja
szerinti jogalap,
-az incidenssei érintett személyes adat alkalmas az érintett természetes személy
személyazonosságának ellopására vagy a személyazonosságával való visszaélésre
vagy
- az incidensben érintett személyes adat alkalmas arra, hogy pénzügyi veszteséget
okozzon az érintettnek
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9. Az adatvédelmi incidens bejelentése a NAIH-nak
9.1. Amennyiben az adatvédelmi incidens minimum alacsony kockázattal jár az érintett
jogaira és szabadságaira nézve, úgy az adatvédelmi tisztviselő az igazgató
döntésének megfelelően , legkésőbb 72 órán belül bejelenti a NAIH-nak. A határidőt
attól az időponttól kell számítani, amikor az adatvédelmi incidens az igazgató
tudomására jutott.
9.2. A NAIH-nak történő bejelentésnek tartalmaznia kell:
- az adatvédelmi incidenssei érintett adatok körét és hozzávetőleges számát
- az adatvédelmi incidenssei érintett személyek körét és hozzávetőleges számát,
-az adatvédelmi incidens jellegét, körülményeit,- az adatvédelmi tisztviselő nevét
és elérhetőségét,
- az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit és - az adatvédelmi
incidens orvoslására és enyhítésére megtett intézkedéseket
l O.Az adatkezelésre vonatkozó különös szabályok
10.1 Személyes adatokat tartalmazó szerződések
Amennyiben a Szervezet természetes személlyel vagy adatvédelem szempontjából
természetes személynek minősülő egyéni vállalkozóval szerződik, Átláthatósági
Nyilatkozatot,4. melléklet, vagy Hozzájárulási Nyilatkozatot 5. melléklet kell
kitölteni e.

ll.Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

ll. l. Hivatalos levelet, iratot kizárólag a Szervezettel munkaviszonyban vagy
közalkalmazott jogviszonyban álló személyek továbbíthatnak
11.2. A hivatali helyiségek kulcsát a portaszolgálat csak a Szervezet ott dolgozó
munkatársnak, vagy az igazgató által felhatalmazott személynek vagy az Szervezettel
egyéb jogviszonyban álló, erre feljogosított személynek adhatja ki.
11.3. A helyiséget napközben nyitva vagy

őrizetlenül

hagyni nem szabad

11.4. A munkaidő végén a helyiséget utolsóként elhagyó személy a helyiséget bezárja, és a
kulcsot a portaszolgálatnak leadja.
11.5. A Szervezet működését biztosító informatikai rendszer- beleértve a hardver és a
szaftverelemeket is - megvédendő minden nem kívánt külső és belső hatástóL
11.6. Kizárólag a Szervezet munkatársai férhetnek hozzá az 5. pontban körülírt
informatikai rendszer elemeihez.
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ll. 7. Az eszközök javítása, karbantartása célj ából esetlegesen bevont szerződéses partner
nem férhet hozzá feladatuk elvégzése során a Szervezet adataihoz, rendszereihez. Ha
valamely rendszer karbantartása, fejlesztése más módon nem végezhető el, akkor
csak részadatokba nyerhet betekintést.

ll. 8. Az informatikai adat, adatállomány, szoftver, dokumentáció értéket képvisel
(szellemi és egyéb munka, különféle ráfordítások), ezért ezeket a közérdekű adatok
és a közérdekből nyilvános adatok kivételével lemásolni, illetéktelenül használni
vagy terjeszteni tilos.
11.9. Informatikai eszközt csak megfelelően képzett, a berendezést és a hozzákapcsolódó
rendszert ismerő, erre feljogosított személy kezelhet
11.10. A tárolt adatokba csak a munkakör ellátásához szükséges mértékig történhet
betekintés. Elektronikusan tárolt adatok esetében adatot csak a nyilvántartott
hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy kezelhet A jogosultságok
karbantartásáért az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység felelős. A
hozzáférési jogosultsággal rendelkező személynek egyéni, titkos jelszóval kell
bejelentkeznie a rendszerbe. A rendszerben történt, jelszóval védett adatkezelésért a
hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy felel. Az esetleges visszaélések
elkerülése érdekében a hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy kötelessége,
hogy egyéni jelszava titkosságát biztosítsa. Az adatkezelés befejeztével a hozzáférési
jogosultsággal rendelkező személynek a rendszerből ki kell lépnie.

11.11. A hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy a számítógépes és az ahhoz
alkalmazott adathordozókat úgy kezeli, tárolja, hogy a védelmet igénylő adatokat
illetéktelen személy ne ismerhesse meg. A munkaidő végeztével a számítógépet az
illetékes személy kikapcsolja.
11.12. A Szervezet számítástechnikai rendszerén kívülre továbbított adatoknál- közérdekű
adatok és a közérdekből nyilvános adatok kivételével - a továbbító személy a
továbbítási folyamat során titkosítással végig megakadályozza a jogosulatlan
hozzáférést.

11.13. Szervezet az eszközök mozgatását, hollétét nyilvántartja. Az erre vonatkozó
szabályokat a Szervezet Leltározási Szabályzata tartalmazza.
ll. 14. A Szervezet a központi rendszerhez kapcsolódó fizikai szervereket önálló
helyiségben (a továbbiakban: szerverhelyiség) helyezi el. A szerverhelyiségekben a
védelem érdekében tűzvédelmi riasztóberendezés felszereléséről gondoskodik, a
megfelelő hőmérsékletet klímaberendezéssel biztosítja. A számítástechnikai
eszközök áramellátása érdekében szünetmentes áramforrást biztosít.
11.15. Ha a központi informatikai rendszer vagy valamelyik alrendszere bármely okból
kifolyólag nem kívánt módon megváltozik, az informatikai feladatokat ellátó
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személy gondoskodik az
reprodukálhatóságárá l.

előző

munkanap végén fennálló konzisztens állapot

H 16. A Szervezetben csakjogtiszta szaftvereket lehet üzemszerűen használni. A
szoftverek, adatállományok csak szigorú ellenőrzés után futtathatók, valamint
telepíthetők.

12.Záró rendelkezés

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK
INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK
NYILVÁNOSSÁGRA HOZAT ALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

2017. január

Ezzel egy

időben

első

napján lép hatályba

a korábban érvényes szabályzat hatályát veszti.

A szabályzatot módosítani kell
a.) olyan jogszabályi előírás változása esetén, amely érinti a hatályos szabályzat
elöírásait, valamint
b.) ha a költségvetési szerv sajátosságai,
vált.
A módosításokat az ok

felmerülésétől

A módosítások elvégzéséért az
yőr,

működésének

változása alapján indokolttá

számított 30 napon belül kell végrehajtani.

intézményvezető felelős.

2017. január 02.

~o~\t'~ ~~beo ~u~
;)_o\':f- .
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~o.

J.O .

Újvárosi Művelődési Ház

l. melléklet
IGÉNYBEJELENTŐ LAP
közérdekű

adat megismeréséhez

Az igényelt közérdekű adat meghatározása, leírása:

A közérdekű adat igénylésével kapcsolatos egyéb információk: (D-ba tett x jellel kérjük az
igényt jelezni.)
A

közérdekű

adatokat
D személyesen, csak az adatok megtekintésével kívánom megismerni
D személyesen, az adatok megtekintésével kívánom megismerni és másolatot is kérek,

D csak másolat formájában igénylem és a másolat
D papír alapú legyen
D számítógépes adathordozó legyen
D CD legyen
D PenDrive legyen (kérelmező által biztosított)
D elektronikus levél legyen
A másolatot (papír és számítógépes adathordozó esetén)
D személyesen kívánom átvenni
D postai úton kérem.
Észrevételek, feljegyzések az adatközléssei kapcsolatban:
a) Adatkérés időpontj a: . ... .... .. .. . ... ... ... .. . . .. .. ........ .
b) Adatközlés időpontj a: .................................... ..
c) Adat előkészítő megnevezése: .......................... ..
d) A felmerült költség összege: ................... . ..... . .. . .
e) Elutasítás esetén az elutasítás oka: .......................... .. .... .. ................ .... .... .

A személyes adatokra vonatkozó rész csak addig kezelhető, míg az adatszolgáltatás
nem lett teljesítve. Az adatszolgáltatást követően ezt a részt le kell vágni és meg kell
semmisíteni!
Személyes adatok:
Név: .............. . ........ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .................. ..
Levelezési cím: .............................. ....... ... .. .. . ......... .
Telefonszám: .................................... . , E-mailcím: ......... ... ...................... .. .. .

16

2. melléklet
l. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok

l.

2.

3.

4.

5.

Adat
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,
székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának elérhetőségei
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes
szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati
vezető neve, e lérh etősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az
ügyfélfogadási rend
Testületi szerv esetén a testület létszáma,
összetétele, tagjainak neve, beosztása,

Frissítés
A változásokat
követően azonnal

Megőrzés

Az előző állapot törlendő

A változásokat
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat
azonnal

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

A változásokat
azonnal

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

A változásokat
azonnal

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

A változásokat
azonnal

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

A változásokat
azonnal

Az e l őző állapot l évig
archívumban tartásával

követően

követően

követően

követően

elérhetősége

6.

7.

8.

9.

10.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete
vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szervek
megnevezése, és l . pontban meghatározott adatai
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában
álló, illetve részvételével működő gazdálkodó
szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének
neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének
mértéke
A közfeladatot ellátó szerv által alapított
közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége
(postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő
szervének tagjai
A közfeladatot ellátó szerv által alapított
költségvetési szerv neve, székhelye, a
költségvetési szervet alapító jogszabály
megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító okirata, vezetője,
honlapjának elérhetősége , működési engedélye
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe,
valamint a főszerkesztő neve
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követően

követően

követően

követően

követően

ll.

A közfeladatot ellátó szerv felettes , illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult
szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó
szerv fe lett törvényességi ellenőrzést gyakorló
szervnek az l . pontban meghatározott adatai

II. Tevékenységre,

működésre

2.

3.
4.

Az e lőző állapot l évig
archívumban tartásával

vonatkozó adatok
Megőrzés

Frissítés

Adat
l.

A változásokat
azonnal

követően

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök, valamint a
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend,
az adatvédelm i és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szöveg_e
Az országos illetékességű szervek, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a
közfeladatot ellátó szerv feladatáról,
tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol
nyelven
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb
hatósági ügyekben ügyfajtánként és
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása
esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése,
illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges
dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek
(igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása,
alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító
irat benyújtásának módja (helye, ideje) ,
ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési határidő) , az ügyek
intézését segítő útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez
használt letö lthető formanyomtatványok, az
igénybe vehető elektronikus prograrnak elérése,
időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az ügyfelet terhelő

A változásokat
azonnal

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

A változásokat
azonnal

Az

Negyedévente

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával
Az e l őző állapot törlendő

követően

előző

állapot törlendő

követően

A változásokat
azonnal

követően

kötelezettségekről

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért
fizetendő díj mértéke, az abból adott
kedvezmények
költségvetéséből
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A változásokat
azonnal

követően

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

6.

A változásokat
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott
követően azonnal
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
(név, formátum , az adatkezelés célja, jogalapj a,
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív),
az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító
adatai ; a közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében - gyűjtött és
feldolgozott adatok fajtái , a hozzáférés módja, a
másolatkészítés költségei

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános
kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a
kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés
mértéke
A testü leti szerv döntései előkészítésének rendje,
az állampolgári közremüködés (véleményezés)
módja, eljárási szabályai, a testületi szerv
üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága,
döntései, ülésének jegyzőkönyvei , illetve
összefoglalói; a testületi szerv szavazásának
adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A törvény alapján közzéteendő
jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztések a benyújtás időp ontj ától
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett
hirdetmények, közlemények
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
szakmai leírása, azok eredményei és indokalásuk
A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános megállapításai
A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti
egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül,
az adatvédelmi felelős , vagy az információs
jogokkal foglalkozó személy neve
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A közérdekű adatokkal kapcsolatos köte l ező
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot
ellátó szerv az egyik szerződő fél
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös
és egyedi közzétételi lista
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok listája a rendelkezésre álló formáturnak
megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó
szerv kezelésében l evő ,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény

8.

9.

10.
ll.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
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Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

A változásokat
azonnal

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

Törvény eltérő
rendelkezése hiányában
a benyújtás időpontját
követően azonnal

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

Folyamatosan

Legalább l évig
archívumban tartásával
Az előző állapot l évig
archívumban tartásával
Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

követően

Folyamatosan
A vizsgálatról szóló
jelentés megismerését
követően haladéktalanul
Negyedévente

Az

e l őző

állapot törlendő

Negyedévente

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

A változásokat
azonnal

Az e lőző állapot l évig
archívumban tartásával

A változásokat
azonnal
A változást követő 15
napon belül

Az

követően

előző

állapot

törlendő

követően

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

20.

21.

22.
23.

24.

25.

szerint újrahasznosítható közadat típusokról való
tájékoztatás, a rendelkezésre álló formáturnak
megjelölésével
a 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok lA változást követő
újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési !napon belül
feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
lA változást követő
a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás
!napon belül
céljából történő rendelkezésre bocsátásért
fizetendő díjak általános jegyzéke
lA változást követő
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
!napon belül
szerinti jogorvoslati tájékoztatás
A változást követő
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a
!napon belül
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint kötött kizárólagos jogot biztosító
megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a
kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint
a megállapodás egyéb lényeges elemeinek
megjelölése
lA változást követő
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a
!napon belül
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint a kulturális közadatok digitalizálásra
kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szövege.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
lA változást követő
szerinti azon jogszabály, közjogi
!napon belül
szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási
szerződés vagy más kötelező erővel bíró
dokumentum (vagy annak elérhetőségére mutató
hivatkozás) , amely az újrahasznosítás céljából
rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével,
előállításával , feldolgozásával és terjesztésével
összefüggő költségek jelentős részének saját
bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot
ellátó szerv részére

előző

állapot törlendő

15

Az

15

Az előző állapot törl endő

15

Az előző állapot törlendő

15

lAz előző állapot törlendő

15

lAz előző állapot törlendő

15

lAz előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok
l.

2.

3.

4.

Frissítés
Adat
A változásokat
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,
számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves követően azonnal
költségvetés beszámolója
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
Negyedévente
létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és
vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és
rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája
és mértéke összesítve
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az
A döntés meghozatalát
államháztartásról szóló törvényszerinti
követő hatvanadik napig
költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a
támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a
költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a
kedvezményezett lemond
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával , A döntés meghozatalát
az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
követő hatvanadik napig
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Megőrzés

A közzétételt követő l O
évig
A kűlön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább l évig
archívumban tartásával

A közzétételt követő 5
évig

A közzétételt követő 5
évig

5.

6.

7.

gazdálkodással összefl.iggö, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre,
építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékűjog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerzödések
megnevezése (típusa), tárgya,
a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében annak
időtartama , valamint az említett adatok változásai,
a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és
a minősített adatok,
továbbá a Kbt. 9. § (l) bekezdés b) pontja szerinti
beszerzések, és az azok eredményeként kötött
szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért
kikötött - általános forgalmi adó nélkül
számított- ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes
ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti
értéke közűl a magasabb összeget kell figyelembe
venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél
hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy
évre számított összegét kell alapul venni. Az egy
költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel
kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe
kell számítani
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott
nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók
adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők ,
pályázat eredménye)
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai
ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai ,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összeftiggő
kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó

Negyedévente

Negyedévente

A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább l évig
archívumban tartásával
A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább l évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Legalább l évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Legalább l évig
archívumban tartásával

szerződések

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés
az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött
szerződésekrő l)
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LijvárosiA1űvelődésilfáz

3. sz. melléklet

ELSZÁMOLÓ ÍV
a

Közérdekű

Kért

közérdekű

adat

közérdekű

adatszolgáltatáshoz kapcsolódó
költségtérítéshez
irányuló

megismerésére

kérelem

benyújtója:

adat tartalma: ................ ........................................ .

Számlázási cím: . ............... .......... .. . .. . .............................. . ........ . .
Az

adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását,
személy(ek): .......... ..................... ..................... .

csoportosítását

végző

Költségtérítés összege:
1.) Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége: ..... .. . .. ............. Ft
2.) Az igényelt adatokat tartalmazó
kézbesítésének költsége:
3.) Az adatigénylés teljesítésével

adathordozó

részére történő
.......... . ..... . ..... Ft

összefüggő munkaerő-ráfordítás

költsége:

a)

Az adatigénylés teljesítésére fordított munkaórák száma: ........ .

b)

Egy órára eső illetmény: ............. Ft

c)

Megtérítendő

d)

..... % szociális hozzájárulás (c. pont után)

e)

..... %

f)

c+d+e)

illetmény összege:

munkaerő

........ ........ Ft
.. ..... . .. . .. . .. Ft

piaci járulék (c. pont után)

................. Ft
.............. .. . Ft

4.)Költségtérítés összesen (l +2+ 3±):
Az

igénylő

az

....... . ..... .. ... Ft

adatok meghatározott szempontok szerinti
személy( ek) munkaidő ráfordítását igazolom .

előállítását,

csoportosítását

végző

... . ..... . .. . ... .. ,202 .. ... ... .... .
aláírás
A költségtérítés összegét kiszámította:
.................... , 202 ................ ..
aláírás
Amennyiben több, különböző illetménnyel foglalkoztatott személy végezte az adatok másolását, úgy a 3.
pontot személyenként kell kidolgozni.
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LijvárosiA1űvelődésilfáz

4. sz. melléklet

Átláthatósági Nyilatkozat
szerződéskötéshez

Alulírott,
Név, beosztás:
Születéskori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
mint a/az
Szervezet neve:
Cím/Székhely:
Adószám:
Cégj egyzékszám:
törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. ev1
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az
Újvárosi Művelődési Házzal ( 9025 Győr, Liget utca 55. ) nem köthető érvényesen
visszterhes szerződés , illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés,
amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
Polgári és

büntetőjogi felelősségem

teljes

körű

tudatában

nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében előírt, a Nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdésben foglaltak szerinti
átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint 1:
l. az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a
nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan
gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat különkülön vagy együtt 100°/o-os részesedéssei rendelkezik, a nemzetközi szervezet,
a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
2. belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

A

megfelelő

bekarikázni.
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részt kérjük aláhúzni, vagy

a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott
tényleges tulajdonosa megismerhető ,
b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szei-vezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van,
c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2./
a), 2./b) és 2./c) pont szerinti feltételek fennállnak;
3. civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
a. vezető tisztségviselői megismerhetők ,
b. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem
átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel ,
c. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből
eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott- Kerekes Sándor e.v.
átláthatóságával összefüggő - adatokat a Újvárosi Művelődési Ház ( 9025 Győr, Liget utca
55. ) kezelje.
V állal om, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről az Újvárosi
Művelődési Házat ( 9025 Győr, Liget utca 55. ) haladéktalanul tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az
Újvárosi Művelődési Ház jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve, ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani ,
vagy- ha a szerződés teljesítésére még nem került sor- a szerződéstől elállni.
Kelt:

cégszerű
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aláírás

[ijvárosiA1űvelődési lláz

5. sz. melléklet

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
Alulírott
Név: . ... ... ............... ........ ............... ............................. .

Vevő/fizető

azonosító: .... .. ...................... .......... .. . ..... . .. . . .. .

az Újvárosi Művelődési Házzal szerződéses kapcsolatban álló felhasználó, jelen
hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (l) a) pontja* és 2018. május
25. után az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (l) bekezdés a)
b) és f)**bekezdése értelmében hozzájárulak személyes adataim , elérhetőségeim
kezeléséhez, az alábbiak szerint:
l. A kezelt adatok köre
e-mail cím: ............. . ..... . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. ...... .. ..... .

telefonszám: ............................ .... .. . ..... . .. . .. . .. . .. .

2. Az adatkezelés célja A közszolgáltatási szerződéses jogviszonyból fakadó ügyintézések
során a felhasználék és az Újvárosi Művelődési Ház közötti kapcsolattartás.
3. Az adatkezelés időtartama A közszolgáltatási szerződés megszűnését követő legfeljebb
8 évig, illetve a Ptk. 6:22. §-a értelmében az elévülési idő szerinti 5 évig.
A felhasználó adatkezeléssei kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvényben
foglaltak és 2018. május 25. után az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendeletében foglaltak alapján kerülnek biztosításra.
Jelen nyilatkozatban foglaltak szerinti adatkezeléshez a nyilatkozat elfogadásával
hozzájárulok. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulást önkéntesen, minden külső befolyás
nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében
tettem meg.
Győr,

. .. . .... ................... ...... .

hozzájáruló (felhasználó) aláírása
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l pl d. adatvédelmi tájékoztatót átvettem ............... .. ... .. . ... ... ... ... .. .. .. ..... .

Amennyiben a Nyilatkozat kitöltésére nem személyes ügyintézés során kerül sor, úgy
kérjük a Nyilatkozat hitelességét két tanúval igazolni.

Előttünk,

mint tanúk

előtt:

Név: .. .. . .. . .. . .. .............................. .
Név: ............. . .. . .... ... .... ............. .
Cím: ............. . .. . .. . .. . .. . ............ .. ..
Cím: .......................................... .
Szem. Ig. sz. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szem. ig. sz.: . ... .. ................... . . .. .. .. .

Aláírás Aláírás *"5.§ (l) Személyes adat akkor kezelhető , ha a) ahhoz az érintett
hozzájárul" ** 6. cikk Az adatkezelés jogszerűsége (l)A személyes adatok kezelése
kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: a)
az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez; b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél , vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges; f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel
szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
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