
 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Térfigyelő rendszer felvételeinek készítése tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének 
biztosítása 

5. Az adatkezelés jogalapja: közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§ (7) a), b) 
pontja, (8) bekezdése  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: felvételen szereplők 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7§. (7) a) 

pontjába foglalt esetben 30 nap, 7§ (7) b) pontja értelmében 8 nap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 

7§. (7) a) pontjába foglalt esetben 30 nap, 7§ (7) b) pontja értelmében 8 nap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A felvételen 

szereplők képmása, felvétel ideje 
Különleges személyes adatok: - 
 

  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Térfigyelő rendszer felvételeinek tárolása tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi  tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének 
biztosítása; a  közbitonságra veszélyes eseményt rögzítő felvétel tárolása 

5. Az adatkezelés jogalapja: közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§ (7) a), b) 
pontja, (8) bekezdése  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: felvételen szereplők 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7§. (7) a) 

pontjába foglalt esetben 30 nap, 7§ (7) b) pontja értelmében 8 nap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 

7§. (7) a) pontjába foglalt esetben 30 nap, 7§ (7) b) pontja értelmében 8 nap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A felvételen 

szereplők képmása, felvétel ideje 
Különleges személyes adatok: - 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Térfigyelő rendszer felvételeinek kiadása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének 
biztosítása; a közbiztonságot veszélyezető eseményt rögzítő felévtelnek a jogosult részére való 
kiadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§ (7) a), b) 
pontja, (8) bekezdése  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: felvételen szereplők 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7§. (7) a) 

pontjába foglalt esetben 30 nap, 7§ (7) b) pontja értelmében 8 nap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 

7§. (7) a) pontjába foglalt esetben 30 nap, 7§ (7) b) pontja értelmében 8 nap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A felvételen 

szereplők képmása, felvétel ideje 
Különleges személyes adatok: - 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Térfigyelő rendszer felvételeinek törlése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének 
biztosítása; az eseményt nem rögzítő felvételek törlése 

5. Az adatkezelés jogalapja: közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7/A.§ (6) 
bekezdése   a közterületi térfigyelő (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: felvételen szereplők 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Rendőrség 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7§. (7) a) 

pontjába foglalt esetben 30 nap, 7§ (7) b) pontja értelmében 8 nap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 

7§. (7) a) pontjába foglalt esetben 30 nap, 7§ (7) b) pontja értelmében 8 nap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A felvételen 

szereplők képmása, felvétel ideje 
Különleges személyes adatok: - 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
easyTRACK II GPS / GPRS átjelző és nyomkövető rendszer tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A mezőőrök által használt gépjárművek illetve az azokban  elhelyezett 
adathordozókon ( jegyzőkönyvek, fénykép videó felvevők) tárol személyes adatok kiemelt 
védelme azoknak a jármű eltulajdonításával kapcsolatosa adatvesztés megakadályozása 
megelőzése. 

5. Az adatkezelés jogalapja: a munkaáltató jogos érdeke ( érdekmérlegelési tesz alapján) 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: mezőőrök 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: 12 hónap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: 12 hónap   az éves teljesítményértékelés elfogadásáig. 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: munka idő 

alatti tartózkodási hely 
Különleges személyes adatok: - 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Szabálysértési nyilvántartási rendszer tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A szabálysértést elkövetők nyílvántartásba vétele 
5. Az adatkezelés jogalapja: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 153. § (2) 
bekezdés o) pontja,  153. § (1) bekezdése  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: szabálysértést elkövetők 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetésért Felelős 

Államtitkárság, Szabs. Tv. 150. § (3) 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai 

részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv 
által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt 
adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. 
(IV. 13.) BM rendelet 5. § (1) aa) pontja alapján 3 nap 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes 
nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési 
nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési 
nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási 
rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet 5. § (1) aa) pontja alapján 3 nap 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A 
személyazonosító adatok nyilvántartása tartalmazza 

i. a nyilvántartott 
ii. aa) családi nevét és utónevét (neveit), 

iii. ab) születési családi és utónevét (utóneveit), továbbá annak megváltozása esetén 
előző születési családi és utónevét (neveit), 

iv. ac) nemét, 
v. ad) születési helyét és idejét, 

vi. ae) anyja születési családi és utónevét (utóneveit), továbbá annak megváltozása 
esetén előző születési családi és utónevét (neveit), 

vii. af) személyi azonosítóját, külföldi személy esetén tartózkodásra jogosító 
igazolvány vagy útlevél számát, 

viii. ag) állampolgárságát, hontalanságát, 
ix. ah) lakcímét és értesítési címét, továbbá annak megváltozása esetén előző 

lakcímét, értesítési címét (címeit), 
b. b) a kapcsolati kódot, valamint 
c. c) a nyilvántartott elhalálozásának tényét és időpontját. 

Különleges személyes adatok: - 



 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Pénzügyi-gazdálkodási számítógépes rendszer (mezőőri járulék nyílvántartás) tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. 
Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 
2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: mezőőri járulék összegének megállapítása, eredményes kivetése 
5. Az adatkezelés jogalapja: Mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló Cegléd Város 

Önkormányzatának 33/2014. (XII. 23.)  rendeletének 4. § (1) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: mezőőri járulékot fizetők 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: amíg a földhasználat alapján az érintett fizetési 

kötelezettsége fennáll 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az érintettek fizetési kötelezettségénel megszünte 

után 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A 

program tartalmazza a földhasználok nevét, születési nevét, születési dátumát, anyja nevét, 
lakcímét, tulajdonait azok helyrajzi számát; 
Különleges személyes adatok: - 

 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Közterület-felügyelet által végzett szeméyes adatkezelés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Azonosítsuk a közterületen elkövetett rendbontások elkövetőit. 
5. Az adatkezelés jogalapja: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 10. § (1) 

bekezdése  
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: rendbontás elkövetői 
7. Ha van, az adatok címzettjei: szabálysértési hatóság (járás), rendőrség 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 11. §. 

alapján 5 nap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 

11. §. Alapján 5 nap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: 

személyazonosító adatokat, lakó- vagy tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének 
adatait ) kezeli. 
Különleges személyes adatok: - 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Közérdekű bejelentéseket tevők személyes adatai tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bejelentések megválaszolása, a bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések 
bejelentése, bejelentő tájékoztatása a tett intézkedésekről 

5. Az adatkezelés jogalapja: _2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű 
bejelentésekről 1.§ (1) bekezdés  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: közérdekű bejelentéseket tevők 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: minimum 30 nap 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a 

közérdekű bejelentésekről 2.§ (1), (2) bekezdései, amennyiben a bejelentés alapjén ezen 
intézkedés lezárható, he nem a az intézkróedés bejelentéséig 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: ügy/vizsgálat lezárását követő 2 évig 78/2012. (XII. 28.) 
BM rendelet melléklete U311 sor szerint, kivéve, ha a 20-as pont szerinti intézkedésre van 
szükség 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A panasz 
tevő neve, címe, telefonszáma 
Különleges személyes adatok: - 
 

 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Közútkezelői hozzájárulások kiadása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Közúton a biztonságos közlekedés biztosítása, valamint a közterületen 
történő létesítmények és alépítmények jogszabályszerü felügyelkete. 

5. Az adatkezelés jogalapja: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36.§ 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: közútkezelői kérelmet benyújtók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás elbírálásáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Önkormányzati Hivatalok Egysége irattári terve 

78/2012 (XII. 28.) BM rendelet 1. mellékletének f) pontja alapján 5 év elteltével 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Név, cím, 

telefonszám, email cím 
Különleges személyes adatok: - 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Bizottsági pályázati keretekre beérkező pályázatok nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: beérkezett pályázatok összesítése, bizottság által kezelt támogatási 
összegek felosztása 

5. Az adatkezelés jogalapja: Cegléd Város Önkormányzata 11/2011(III.31.) Ök. Rendelete 
Cegléd Város Önkormányzata bizottságai által kezelt pályázati támogatási keretek 
felhasználásának szabályairól, és Cegléd Város Önkormányzata 32/2014(XII.23.) Ök. Rendelete 
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (4. mell.)  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gazdasági társaságok álláspályázók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: pályázat beadásától az elszámolás beadásáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Önkormányzati Hivatalok Egysége irattári terve 

78/2012 (XII. 28.) BM rendelet 1. mellékletének U 216 sora szerint 15 év elteltével 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, 

születési név, lakcím, anyja neve, adóazonosító, email cím, bankszámlaszám, telefonszám 
Különleges személyes adatok: - 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kátyú okozta kártérítési ügyek intézése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: kártérítési igények elbírálása, jogos igények kifizetése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 8§ (1) és 35. §, Mötv 

2011. évi CLXXXIX. Tv 13.§ (1) tv., Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. tv.  
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kátyú okozta károk megtérítését igénylő kérelmezők 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Rendőri intézkedéssel járó közúti baleset esetén igazolás 

bekérése a Rendőrségről szól 1994. évi XXXIV.tv. 91/P (1)-(3). Bek. Alapján, biztosító felé 
történő bejelentés a kárigény elbírálása miatt 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: a kártérítési igény beadásától a jogos kártérítési összeg kiutalásáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Önkormányzati Hivatalok Egysége irattári terve 

78/2012 (XII. 28.) BM rendelet 1. mellékletének F 130 sora szerint 5 év elteltével 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, 

születési név, lakcím, anyja neve, bankszámlaszám, telefonszám 
Különleges személyes adatok: - 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek alapítói döntéseinek előkészítése, 

előterjesztése tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Alapítói döntések előkészítése, testület elé történő előterjesztése, 
cégnyilvántartásban történő átvezetés 

5. Az adatkezelés jogalapja: _ Polgári Törvénykönyv 2013. évi tv.; Mötv 2011. évi CLXXXIX. 
Tv; Az Információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. 
tv.  1. sz. melléklete; Cegléd Város Önkormányzatának vagyonrendelete 1/2018. (I.31.)  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: felvételen szereplők 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Gazdasági társaság, ügyvéd részére történő továbbítás 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: a beérkezéstől a cégnyilvántartásban történő bejegyzésig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Önkormányzati Hivatalok Egysége irattári terve 

78/2012 (XII. 28.) BM rendelet 1. mellékletének U 307 sora szerint 5 év elteltével 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, 

születési név, lakcím, anyja neve, bankszámlaszám, telefonszám 
Különleges személyes adatok: - 

 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Cegléd Város helyi egyedi védelem alatt álló épületei, épületegyüttesei, köztéri alkotásainak 

nyilvántartása és az ahhoz szükséges feladatellátás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Helyi védett értékek fenntartása, megőrzése, valamint a védett értékek 
jogszabály szerinti felülvizsgálata, helyi védelem alá vonás, védelem megszüntetése 

5. Az adatkezelés jogalapja: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről: 17/B fejezet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi egyedi védelem alatt álló, vagy levédeni kívánt 
építmény tulajdonosa, jogszerű használója, kezelője 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Védelem felülvizsgálata, törlése, védelem alá helyezés esetén a 

védelem alá vonás eljárása, védelem megszüntetésének döntése, kapcsolattartás, védelem alá 
vonáshoz vagy megszüntetéshez képviselő- testületi döntés, + 30 napos közzététel, + 
tulajdonosok tájékoztatása (30 nap válaszidő)→3-6 hónap 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet E.2. táblázata értelmében nem selejtezhető 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Tulajdonos, 
használó, kezelő megnevezése, címe, védett érték címe, helyrajzi száma 
Különleges személyes adatok: - 
 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Szakmai konzultáció, tájékoztatás lefolytatása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Benyújtott kérelem, tervdokumentáció alapján jogszabály szerinti 
szakmai konzultáció, tájékoztatás településképi követelményekről 

5. Az adatkezelés jogalapja: 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről, 8.§ (2) 
bekezdés a) pont 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező/építtető, építésztervező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Szakmai Konzultáció megtartása jogszabály szerint kérelem 

beérkezését követő 8 napon belül, + emlékeztető postázása (tértivevény visszaérkezés) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben még nincs szabályozva 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Kérelmező/ 

építtető, építésztervező neve, címe, telefonszáma, e-mail címe 
Különleges személyes adatok: - 
 

 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Településképi bejelentési eljárás lefolytatása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Benyújtott kérelem, tervdokumentáció alapján jogszabály szerinti 
településképi bejelentési eljárás lefolytatása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 57/F. § hatálya alá nem tartozó, az építésügyi hatósági 
engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint az Étv. 57/F. § hatálya alá nem 
tartozó rendeltetésmódosítások, valamint a reklámok és reklámhordozók elhelyezése 
tekintetében 

5. Az adatkezelés jogalapja: 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről, 8.§ (2) 
bekezdés c) pont 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező/építtető, építésztervező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Eljárás lefolytatása jogszabály szerint 15 nap, +postázás 

(tértivevény visszaérkezés) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet E.2. táblázata értelmében 15 év irattári 
megőrzés 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Kérelmező/ 
építtető, építésztervező neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. Különleges személyes adatok: - 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Településképi Rendeletnek való megfelelőség tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Lakossági kérelem alapján érintett ingatlan/tevékenység Cegléd Város 
településkép védelméről szóló 37/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletnek való 
megfelelőségének vizsgálata (pl. pályázati úton elnyerhető támogatásokhoz) 

5. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes adatszolgáltatás, adatkezelés az érintett érdeke 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: 30 nap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U.3. táblázata értelmében 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Kérelmező 

neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; érintett ingatlan címe 
Különleges személyes adatok: - 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Településképi véleményezési eljárás lefolytatása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Benyújtott kérelem, tervdokumentáció alapján településképi 
véleményezési eljárás lefolytatása jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági 
engedélykérelemhez 

5. Az adatkezelés jogalapja: 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről, 8.§ (2) 
bekezdés b) pont 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező/építtető, építésztervező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Eljárás lefolytatása jogszabály szerint 15 nap, +postázás 

(tértivevény visszaérkezés) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet E.2. táblázata értelmében 15 év irattári 
megőrzés 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Kérelmező/ 
építtető, építésztervező neve, címe, telefonszáma, e-mail címe 
Különleges személyes adatok: - 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Településrendezési eszközöknek való megfelelőség tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Benyújtott kérelem alapján településrendezési eszközöknek való 
megfelelőség vizsgálata (pl. telekalakítás estében) 

5.  Az adatkezelés jogalapja: 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 79/E. § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: 30 nap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U.3. táblázata értelmében 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Kérelmező 

neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; érintett ingatlan címe 
Különleges személyes adatok: - 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Településfejlesztés, településrendezés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Lakossági kérelem alapján településrendezési és településkép védelmi 
eszköz módosítása (pl. helyi építési szabályzat, szabályozási tervlap, településkép védelmi 
rendelet) 

5. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes adatszolgáltatás, az adatkezelés az érintett érdeke 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 32., 43/A. és 43/B. § szerinti 
eljárások alapján 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet E.2. táblázata értelmében nem selejtezhető 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Kérelmező 
neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; (ha van ilyen: a módosítással érintett ingatlan címe) 
Különleges személyes adatok: - 

  



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
útiköltség nyilvántartása tárgyban 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bérszámfejtéshez információ szolgáltatás 
5. Az adatkezelés jogalapja:  39/2010 (II.26) Korm.rendelet a munkába járással kapcsolatos 

útiköltség térítésről 3.§. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: intézményi dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettjei:  MÁK, 2011. évi CXCV.  Államháztartási Tv. 106.§ 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közalkalmazotti jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Közalkalmazotti jogviszony megszűnte után 50 év  

78/2012 (XII.28) BM rendelet U58 
11.  A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, 

kifizetés jogcíme(bérlet vagy saját gépk), összeg. 
 

  



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
távolléti jelentések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bérszámfejtéshez információ szolgáltatás 
5. Az adatkezelés jogalapja:  2011. évi CXCV.tv. Államháztartási Tv. 106/A, 68/B§. alapján, , 

2017. évi CL Tv. Az Adózás rendjéről 50.§  
6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  intézményi dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettjei:  MÁK, 2011. évi CXCV.  Államháztartási Tv. 106.§ 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közalkalmazotti jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Közalkalmazotti jogviszony megszűnte után 50 év  

78/2012 (XII.28) BM rendelet U58 
11. . A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, 

adószám, távollét időtartama, jogcím kódja (táppénz /szabadság) 
  



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
táppénzes papírok, munkabaleseti jegyzőkönyvek tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján  

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bérszámfejtéshez információ szolgáltatás 
5. Az adatkezelés jogalapja:  2011. évi CXCV.tv. Államháztartási Tv. 106/A, 68/B§. alapján, 

1998 évi XXXIX. Tv. A TB  pénzügyi alapjainak és a TB szerveinek állami felügyeletéről 9.§,, 
2017. évi CL Tv. Az Adózás rendjéről 50.§  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: intézményi dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettjei:  MÁK, 2011. évi CXCV t. 106/A §. 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: az adatok beérkezésétől a MÁK részére történő továbbításig 

terjedő időszak 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az adatok továbbításával megszűnik az adatkezelés 
11.  A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, 

keresőképtelenség időtartama, eü. adatok 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
munkaruha nyilvántartás 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bérszámfejtéshez információ szolgáltatás 
5. Az adatkezelés jogalapja:  2012 évi L. törvény 51.§. (1) (2) bekezdések 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  intézményi dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettjei:  MÁK CXCV Áht. tv. 106.§ 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közalkalmazotti jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Közalkalmazotti jogviszony megszűnte után 50 év  

78/2012 (XII.28) BM rendelet U58 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, 

bankszámlaszám 
 
  



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
dolgozói letiltások, végrehajtások nyilvántartása 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bérszámfejtéshez információ szolgáltatás 
5. Az adatkezelés jogalapja:  2017. évi CL tv. (Art) 50.§, 2011 évi CXCV tv. (Áht) 68.§/B, 

106.A§ 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: intézményi dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, MÁK   
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közalkalmazotti jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Közalkalmazotti jogviszony megszűnte után 50 év  

78/2012 (XII.28) BM rendelet U58 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, anyja 

neve, adószám, lakcím, pénzügyi információk 
  



ADAT KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
intézményi dolgozók kinevezései, módosításai, megszüntetés, adatfelvételi lapok – közalkalmazotti 

alapnyilvántartás intézmények részére tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: dolgozó törvényszerű alkalmazásának biztosítása, munkaviszony 
megszüntetése 

5. Az adatkezelés jogalapja: 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról,  83/b §, 5. 
számú melléklet   

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  intézményi dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettjei:  MÁK 2011. évi CXCV.tv. 106§. alapján 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közalkalmazotti jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Közalkalmazotti jogviszony megszűnése után 50 év a 

78/2012 (XII.28) BM rendelet U58.§ alapján 
11. . A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A 

közalkalmazott- neve (leánykori neve)- születési helye, ideje - anyja neve - TAJ száma, 
adóazonosító jele - lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma - családi állapota - gyermekeinek 
születési ideje - egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete II. - legmagasabb iskolai 
végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) - szakképzettsége(i) - iskolarendszeren kívüli 
oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére 
jogosító okiratok adatai - tudományos fokozata - idegennyelv- ismerete III. * - a korábbi, 87/A. 
§ (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, - a munkahely 
megnevezése, - a megszűnés módja, időpontja IV. * - a közalkalmazotti jogviszony kezdete - 
állampolgársága - a bűnügyi nyilvántartó szerv által állított hatósági bizonyítvány száma, kelte - 
a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok V. 
* - a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele - e szervnél a 
jogviszony kezdete - a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői 
beosztása, FEOR-száma - címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai - a minősítések 
időpontja és tartalma VI. - személyi juttatások VII. - a közalkalmazott munkából való 
távollétének jogcíme és időtartama VIII. - a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, 
valamint a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai IX. 
A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [41. § (1)-
(2) bek.]. Büntetlen előélet igazolása 

  



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
bérkartonok éves SZJA bevalláshoz tárgyban 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: dolgozó informálása az éves bérről, levont adókról, járulékokról 
5. Az adatkezelés jogalapja:  1995. évi CXVII. SZJA tv. 14.§ (1).(2) bek. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  intézményi dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: MÁK  2011. évi CXCV. tv. 106.§ 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közalkalmazotti jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Közalkalmazotti jogviszony megszűnte után 50 év  

78/2012 (XII.28) BM rendelet U58 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  név, 

adóazonosító, lakcím, születési név, anyja neve, születési adatai 
  



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
közétkezésben részt vevő gyermekek nyilvántartása tárgyban 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: érintettek adatainak nyilvántartása az étkezés díjának számlázásához 
5. Az adatkezelés jogalapja:  1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről 21/A § 3. pont, 21./B, 

21/C., 2001 évi CVIII. tv. Info tv. 13.§ / 3. bek. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: közétkezésben részt vevő gyermekek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: étkezési jogosultság/étkezés igénylésének időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Étkezési jogosultság megszűnésével törlésre kerülnek 

az adatok 2011. évi  CXII. TV. 17.§ (1) d. 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: gyermek 

neve, lakcíme, kedvezményre való jogosultság alapja, iskola, tanító neve, osztály, iskola neve, 
szociális helyzetre utaló információk 

 
  



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
CSED, GYES, GYED nyilvántartások tárgyban 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bérszámfejtéshez információ szolgáltatás 
5. Az adatkezelés jogalapja:  2011. évi CXCV.tv. Államháztartási Tv. 106/A, 68/B§. alapján, 

1998 évi XXXIX. Tv. A TB  pénzügyi alapjainak és a TB szerveinek állami felügyeletéről 9.§,, 
2017. évi CL Tv. Az Adózás rendjéről 50.§  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: intézményi dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettjei:  MÁK, 2011. évi CXCV.  Államháztartási Tv. 106.§ 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közalkalmazotti jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Közalkalmazotti jogviszony megszűnte után 50 év  

78/2012 (XII.28) BM rendelet U58 
11. . A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, taj 

szám, gyermek adatai (neve, szül. adatai, taj száma), bankszámlaszám, születési anyakönyvi 
kivonat 

  



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
bérjegyzékek, fizetési jegyzékek nyilvántartása 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: dolgozó informálása a bérről 
5. Az adatkezelés jogalapja:  2017. évi CL tv. (Art) 50.§, 2011 évi CXCV tv. (Áht) 68.§/B, 

106.A§ 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: intézményi dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: MÁK  2011. évi CXCV. tv. 106.§ 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közalkalmazotti jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Közalkalmazotti jogviszony megszűnte után 50 év  

78/2012 (XII.28) BM rendelet U58 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, 

adószám, bér, lakcím, születési dátum, bankszámlaszám 
 

  



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
béren kívüli juttatások nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi szabályzat 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bérszámfejtéshez információ szolgáltatás 
5. Az adatkezelés jogalapja:  1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról 69-71.§, 2017 .évi 

CL. adózás rendjéről szóló tv 50.§, 2011 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: intézményi dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettjei:  MÁK, 2011. évi CXCV.  Államháztartási Tv. 106.§ 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közalkalmazotti jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Közalkalmazotti jogviszony megszűnte után 50 év  

78/2012 (XII.28) BM rendelet U58 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, béren 

kívüli juttatás összege 
  



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
közétkezésben részt vevő gyermekek nyilvántartása tárgyban 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: érintettek adatainak nyilvántartása az étkezés megrendeléséhez 
5. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről 21/A § 3. pont, 21./B, 

21/C. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: közétkezésben részt vevő gyermekek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: étkezési jogosultság/étkezés igénylésének időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Étkezési jogosultság megszűnésével törlésre kerülnek 

az adatok 2011. évi  CXII. TV. 17.§ (1) d. 
11.  A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Név, 

osztály, eü adat (esetleges ételérzékenység) 
  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Települési támogatás az önkormányzat által megszervezett nyári napközis tábor étkezési díjához 

tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
 

12. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

13. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

14. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

15. Az adatkezelés célja: Az önkormányzat által megszervezett nyári napközis tábor étkezési 
díjához nyújtott települési támogatás esetében a  jogosultság megállapítása, az ellátások 
biztosítása, fenntartása és megszüntetése, adatok kötelező továbbítása céljából vezetett 
nyilvántartás 

16. Az adatkezelés jogalapja: Cegléd Város Önkormányzatának a 29/2013(XI.28) Ök. Rendelete a 
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 6.§, 10.§  (5) bekezdése. 

17. Az adatkezeléssel érintettek köre:  települési támogatásra jogosultak köre 
18. Ha van, az adatok címzettjei: Cegléd Város Önkormányzata 29/2013.(XI.28.) Ök. rendelet 

10.§ (5) bek.c) pontja alapján a támogatás kifizetése érdekében a megállapítást végző Szociális 
Csoport a Hivatal Pénzügyi Irodája, Intézményi és Gazdálkodási Irodája részére átadja a 
támogatás kifizetéshez szükséges adatokat, valamint a nyári napközis tábort szervező intézmény 
részére. 

19. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

20. Az adatkezelés időtartama: Az ellátás megállapításának időtartama 
21. Az adatok megőrzésének időtartama: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 23.§-a értelmében a nyilvántartásokból a szociális ellátásra való 
jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével – a szolgálati időre jogosító ellátások 
kivételével – törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.  

22. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A jogosult 
és a vele egy háztartásban élők esetében családi és utónév, születési családi és utónév, születési 
hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve, belföldi lakó- vagy tartózkodási hely, 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel, a jogosult állampolgársága, illetve bevándorolt, 
letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását, a jogosultsági feltételekre és az 
azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, a támogatás megnevezése, jogcíme, 
összege, a támogatás  megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére 
vonatkozó adatok, a támogatás megszűnésének vagy megszüntetésének jogcíme a támogatás 
megállapítása során figyelembe vett, egy főre jutó jövedelem összege, az ellátás jogosulatlan és 
rosszhiszemű igénybevételét megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás megnevezése 
és az ellátás megtérítendő összege, ügyfél telefonszáma, hozzá tartozó ügyiratszám. Az ellátás 
megállapításához szükséges a Gyermekvédelmi törvény szerint megállapított rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, illetve a hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzet hiányáról nyilvántartott adatok. 



 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Települési támogatás az önkormányzat által megszervezett szünidei étkezési díjához tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Az önkormányzat által megszervezett szünidei étkezési díjához nyújtott 
települési támogatás esetében a jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és 
megszüntetése, adatok kötelező továbbítása céljából vezetett nyilvántartás 

5. Az adatkezelés jogalapja: Cegléd Város Önkormányzatának a 29/2013(XI.28) Ök. Rendelete a 
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 6.§, 10.§  (7) bekezdése. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A települési támogatásra jogosultak és a vele egy 
háztartásban élők 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Cegléd Város Önkormányzata 29/2013.(XI.28.) Ök. rendelet 
10.§ (7) bek.c) pontja alapján a támogatás kifizetése érdekében a megállapítást végző Szociális 
Csoport a Hivatal Pénzügyi Irodája, Intézményi és Gazdálkodási Irodája részére átadja a 
támogatás kifizetéshez szükséges adatokat, valamint a nyári étkezést biztosító intézmény 
részére. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Az ellátás megállapításának időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 23.§-a értelmében a nyilvántartásokból a szociális ellátásra való 
jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével – a szolgálati időre jogosító ellátások 
kivételével – törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.  

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A jogosult 
és a vele egy háztartásban élők esetében családi és utónév, születési családi és utónév, születési 
hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve, belföldi lakó- vagy tartózkodási hely, 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel, a jogosult állampolgársága, illetve bevándorolt, 
letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását, a jogosultsági feltételekre és az 
azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, a támogatás megnevezése, jogcíme, 
összege, a támogatás  megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére 
vonatkozó adatok, a támogatás megszűnésének vagy megszüntetésének jogcíme a támogatás 
megállapítása során figyelembe vett, egy főre jutó jövedelem összege, az ellátás jogosulatlan és 
rosszhiszemű igénybevételét megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás megnevezése 
és az ellátás megtérítendő összege, ügyfél telefonszáma, hozzá tartozó ügyiratszám. Az ellátás 
megállapításához szükséges Gyermekvédelmi törvény szerint megállapított rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, illetve a hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzet fennállásáról nyilvántartott adatok. 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás esetében a  jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása 
és megszüntetése, adatok kötelező továbbítása céljából vezetett nyilvántartás 

5. Az adatkezelés jogalapja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 18.§., Cegléd Város Önkormányzatának a 29/2013 (XI.28) Ök. rendelete a pénzben és 
természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 6.§, 9/A. §. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A települési támogatásra jogosultak és a vele egy 
háztartásban élők 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Az adatok továbbítása a Magyar Államkincstár által üzemeltetett 
Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere, valamint települési támogatás esetén a közmű 
szolgáltatók felé. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
19.§ (4) bekezdése, 18/B. § (3) bekezdése, a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 
nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI.12.) kormány rendelet 3.§.(1) bekezdése, valamint Cegléd 
Város Önkormányzata 29/2013.(XI.28.) Ök. rendelet 9/B.§(2) bekezdése alapján. A támogatás 
kifizetése érdekében a megállapítást végző Szociális Csoport a Hivatal Pénzügyi Irodája részére 
is átadja a közműszolgáltatók felé továbbított adatokat, a 63/2006 (III.27.) Komány rendelet 6.§ 
(3) bekezdése alapján. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Az ellátás megállapításának időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 23.§-a értelmében az nyilvántartásokból a szociális ellátásra való 
jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével – a szolgálati időre jogosító ellátások 
kivételével – törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. A Pénzbeli és természetbeni 
ellátások rendszerében rögzítésre kerülő adatok törléséről az üzemeltető gondoskodik 392/2013 
(XI.12) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A jogosult 
és a vele egy háztartásban élők esetében a családi és utónév, születési családi és utónév, 
születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve, belföldi lakó- vagy tartózkodási 
hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, a jogosult állampolgársága, illetve bevándorolt, 
letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállása, a jogosultsági feltételekre és az 
azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, a támogatás megnevezése, jogcíme, 
összege, a támogatás  megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére 
vonatkozó adatok, a támogatás megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét a támogatás 
megállapítása során figyelembe vett, egy főre jutó jövedelem összege, az ellátás jogosulatlan és 
rosszhiszemű igénybevételét megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás megnevezése 



és az ellátás megtérítendő összege a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási 
szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és, a fogyasztási helynek a 
szolgáltató általi azonosításához szükséges adat, ügyfél telefonszáma, hozzá tartozó 
ügyiratszám. 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
szünidei gyermekétkeztetés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Szünidei gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítása, az ellátás 
biztosítása, fenntartása és megszüntetése, adatok kötelező továbbítása céljából vezetett 
nyilvántartás 

5. Az adatkezelés jogalapja: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI törvény 21/C.§-a, valamint a 328/2011. (XII.29.) Korm.rend.13/A.§, 13/B.§, és a 7. sz. 
melléklete 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A szünidei gyermekétkeztetést kérelmező törvényes 
képviselő,  a szünidei étkezésre jogosult gyermek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011(XII.29.) Kormány rendelet 13/B.§ (4) bekezdése 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Az szünidei étkezés időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI törvény 142.§ (1) bekezdés alapján a jogosultság megszűnésétől, illetve a 
gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével – törölni kell az adott személyre vonatkozó 
adatokat. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A szünidei 
gyermekétkeztetést kérelmező törvényes képviselő neve,születési neve, születési helye, ideje, 
édesanyja neve, lakó-és tartózkodási hely,a szünidei étkezésre jogosult gyermek jogosult 
gyermek neve, születési, helye, ideje, anyja neve, a szünidei étkezés kérelmezett időtartama, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megléte, hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzet fennállása. 
Különleges személyes adat: Egészségi állapotra tekintettel diétás étrendet igényel-e a gyermek- 
az erről szóló szakorvosi vélemény 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A gyámhatóság által a hatáskörébe tartozó ellátásra való jogosultság 
megállapításához, megváltoztatásához és megszüntetéséhez vezetett nyilvántartás. 

5. Az adatkezelés jogalapja: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI törvény 19.§, 134.§ (1) bek., 138.§ (1b) pontja értelmében a gyámhatóság rögzíti a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/B. § szerinti 
adatokat, valamint a 149/1997. (IX.10) Korm.rend.83/A.§-a. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kérelmező és 
családtagjai 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Az adatok a Magyar Államkincstár által üzemeltetett Pénzbeli és 
természetbeni ellátások rendszere felé történik a  A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/B. §, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI.12.) Kormány rendelet 3.§.(1) 
bekezdése alapján. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Az ellátás megállapításának időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI törvény 142.§ (1) bekezdés alapján a jogosultság megszűnésétől, illetve a 
gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével – törölni kell az adott személyre vonatkozó 
adatokat. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Kérelmező 
és családtagjai esetében családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési 
idő, anyja születési családi és utóneve, belföldi lakó- vagy tartózkodási hely, 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel, a jogosult állampolgársága, illetve bevándorolt,, 
letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállása. 
A gyermekvédelmi támogatás megállapítása során figyelembe vett, egy főre jutó jövedelem 
összege, az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító jogerős döntés 
esetén az érintett ellátás megnevezése és az ellátás megtérítendő összege. 
A gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles 
személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési hely, ideje, anyja születési 
családi és utóneve, anyja társadalombiztosítási azonosító jele, a Magyarországon tartózkodás 
jogcíme, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolat. 
A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok. 
A jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatok, 
A gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetének megállapítása, a hátrányos, halmozottan hátrányos, helyzet megállapításának oka,. 



a támogatás megnevezése, jogcíme, összege. 
A támogatás megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére 
vonatkozó adatok, támogatás megszűnésének vagy megszüntetésének jogcíme, támogatás 
véglegessé válásának időpontja, 
Ügyfél telefonszáma, hozzá tartozó ügyiratszám. 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre 

tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A rendkívüli élethelyzetre nyújtott települési támogatás esetében a  
jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése, adatok 
kötelező továbbítása céljából vezetett nyilvántartás 

5. Az adatkezelés jogalapja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 18.§.-a, valamint Cegléd Város Önkormányzatának a 29/2013(XI.28) Ök. Rendelete a 
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 6.§, 10.§ (1)-(2)-(3) 
bekezdése. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  Rendkívüli élethelyzetükre tekintettel települési 
támogatásra jogosultak és a vele egy háztartásban élők 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Az adatok továbbításra kerülnek  a Magyar Államkincstár által 
üzemeltetett Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerébe, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI.12.) kormány rendelet 3.§.(1) 
bekezdése alapján. Cegléd Város Önkormányzata 29/2013.(XI.28.) Ök. rendelet 11.§- alapján az 
adatok a támogatás kifizetése érdekében a megállapítást végző Szociális Csoport a Hivatal 
Pénzügyi Irodája részére is átadja a kifizetéshez szükséges adatokat. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Az ellátás megállapításának időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 23.§-a értelmében a nyilvántartásokból a szociális ellátásra való 
jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével – a szolgálati időre jogosító ellátások 
kivételével – törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. A Pénzbeli és természetbeni 
ellátások rendszerében rögzítésre kerülő adatok törléséről az üzemeltető gondoskodik 392/2013 
(XI.12) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A jogosult 
és a vele egy háztartásban élők esetében családi és utónév, születési családi és utónév, születési 
hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve, belföldi lakó- vagy tartózkodási hely, 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel, a jogosult állampolgársága, illetve bevándorolt, 
letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását, a jogosultsági feltételekre és az 
azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, a támogatás megnevezése, jogcíme, 
összege, a támogatás  megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére 
vonatkozó adatok, a támogatás megszűnésének vagy megszüntetésének jogcíme a támogatás 
megállapítása során figyelembe vett, egy főre jutó jövedelem összege, az ellátás jogosulatlan és 
rosszhiszemű igénybevételét megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás megnevezése 
és az ellátás megtérítendő összege, ügyfél telefonszáma, hozzá tartozó ügyiratszám 
 



  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

nyilatkozat 60 literes hulladékgyűjtő edényhez tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Az ingatlanhasználó a szemétszállításra 60 literes gyűjtóedényt 
használhasson 

5. Az adatkezelés jogalapja: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 385/2014. (XII.31) Korm. Rendelet 7.§ (1) bek. (1b) pontja 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  Kérelmező neve 
7. Ha van, az adatok címzettjei:- 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Nyilatkozat kiadásának időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A 78/2012 (12.28.) BM rendelet Melléklete H.8. 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Kérelmező 

neve, születési neve, anyja neve, szül. hely, idő, lakó-tartózkodási hely. 
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nevelésbe vett és utógondozottak halmozottan hátrányos helyzetéről nyilvántartás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A gyámhatóság által megállapított halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekekről, fiatal felnőttekről a Gyvt 138.§(1) bekezdése alapján eljáró gyámhatóság 
egységes nyilvántartási rendszerének kialakítása,    

5. Az adatkezelés jogalapja: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI törvény 67.§ (5)-(6) bekezdése 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  nevelésbe vett gyermekek, utógondozott fiatal felnőttek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama:A nevelésbe vétel, és az utógondozás időtartamáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI törvény 142.§ (1) bekezdés alapján a jogosultság megszűnésétől, illetve a 
gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével – törölni kell az adott személyre vonatkozó 
adatokat. 
A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Nevelésbe 
vett gyermek, utógondozott fiatal felnőtt neve, születési neve, születési helye, ideje, 
ügyiratszám, döntés kelte, eljáró hatóság, véglegessé vállás, jogosultság megszünésének oka, 
dátuma, felülvizsgálat. 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Köztemetés tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A temetés elrendelése, biztosítása, fenntartása és megszüntetése, adatok 
kötelező továbbítása céljából vezetett nyilvántartás 

5. Az adatkezelés jogalapja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 48.§-a, Cegléd Város Önkormányzatának a 29/2013(XI.28) Ök. Rendelete a pénzben és 
természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 6.§, és 13.§-a. A temetőkről és 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. 21.§(4) bekezdése. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A kérelmező, a temetésre kötelezett és az elhunyt 
7. Ha van, az adatok címzettjei: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 48.§ (2) bekezdése értelmében az elhunyt lakóhelye szerinti Önkormányzat részére a 
költségek megtérítése érdekében történik adattovábbítás. A köztemetést végző vállalkozóval 
kötött szerződés alapján a vállalkozónak a halottkezelés és hamvasztás elvégzése ügyében, a 
kórházzal kötött megállapodás értelmében pedig a halott tárolási díj megfizetése ügyében 
történik adattovábbítás. A 145/1999. (X.1.) Kormány rendelet 30.§ (2) bekezdése értelmében a 
temetésre kötelezettet értesíteni szükséges a köztemetés helyéről, idejéről, valamint a 
köztemetés elrendeléséről. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 48.§ (3) bek. a) pontja alapján hagyatéki igény esetén a közjegyző értesítése is 
szükséges. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: A köztemetés elrendelésének és a költségek megtérítésének  
időtartama 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: 78/2012 (XII.28.) BM rendelet szerint 25 év. 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A 

kérelmező, temetésre kötelezett és az elhunyt esetében: családi és utónév, születési családi és 
utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve, belföldi lakó- vagy 
tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, a jogosult állampolgársága, illetve 
bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását, a jogosultsági 
feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, a temetés jogcíme, 
költsége, a támogatás  elrendelésére, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére 
vonatkozó adatok,  a támogatás megszűnésének vagy megszüntetésének jogcíme, kérelemhez 
tartozó ügyiratszám, hamvak elhelyezése tervezett helyének címe. 
Különleges személyes adatok: A halottvizsgálati bizonyítvány adattartama: az elhalt családi és 
utóneve, anyja születési neve, társadalombiztosítási azonosító jele, születési helye, neme, 
születési időpontja, Az elhalt bejelentett lakóhelyének címe, irányítószáma, bejelentett 
tartózkodási helyének címe, irányítószáma. 



Eltemettetésre kötelezett személy (temetést intéző) neve, értesítési címe, temetést intéző 
közelebbi megjelölése. 
Halálozás helye, időpontja, közelebbi megjelölése, 
Kezelőorvos neve, beosztása és munkahelyének címe. 
A helyszíni halottvizsgálatot végző orvos neve, beosztása és munkahelyének címe. 
Kórbonctani vizsgálat vagy hatósági/büntetőeljárás szükségességének megítélése, a vizsgálat 
(eljárás) indoka, egyéb megjegyzések. 
 A helyszíni halottvizsgálat időpontja, temetőbe, temetkezési emlékhelynek minősülő helyre, 
hamvasztó üzembe, valamint a temetkezési szolgáltató telephelyére történő szállítás időpontja. 
Az eltemetésre engedélyezett idő. 
Az ügyben eljáró hatóság döntése: eljárást indít vagy hatósági vagy büntetőeljárást nem tart 
szükségesnek. 
 A helyszíni halottvizsgálatot végző orvos vagy halottvizsgálati szaktanácsadó álláspontja: 
kórbonctani vizsgálatot szükségesnek tart vagy nem tart szükségesnek, Boncolás nélküli vagy 
boncolás utáni elhamvaszthatóságról szóló döntés, A halál okát megállapító orvos minősége 
(patológus, kezelőorvos, más orvos). 
 Történt-e boncolás, Ha történt boncolás, abból várhatóak-e további eredmények, A halálhoz 
vezető betegségek (események) sorozata, időrendben visszafelé, ideértve a közvetlen halálokot, 
az alapbetegség szövődményeit, az alapbetegséget vagy állapotot, valamint a kísérő 
betegségeket vagy állapotokat, amelyek az alapbetegségtől függetlenek, de hozzájárulhattak a 
halálhoz, A halálhoz vezető betegség (esemény) kezdete és a halál között eltelt hozzávetőleges 
idő. 
 A halálozás jellege (természetes, nem természetes, ezen belül: baleset, emberölés, öngyilkosság, 
nem meghatározható), A sérülés helyszíne (otthon, bentlakásos intézmény, középület, 
sportlétesítmény, utca, kereskedelmi hely, ipari létesítmény, gazdaság, egyéb), A sérülés módja, 
oka és körülményei, A sérülés időpontja. 
 Terhesség: az elhunyt a halál beálltakor terhes volt, vagy a terhesség befejezése és a halál 
között eltelt idő 0–42 nap, vagy a terhesség befejezése és a halál között eltelt idő 43–365 nap. 
Kiállítás időpontja, Haláleset anyakönyvezésének igazolása. 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
hatóság megkeresésére idegen környezettanulmány készítése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Környezettanulmány készítése, megállapítások feljegyzése, továbbítása a 
megkereső hatóság felé. 

5. Az adatkezelés jogalapja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény19.§ (1) bek., a 331/2006.(XII.23) Kormány rendelet 3.§ (1) bek.c) pontja, az 56/2008 
(III.26.) Korm. Rendelet 7.§ (2) bek.3. pont, a 2013. évi CCXL. törvény 17.§, valamint az 1998. 
évi XIX törvény 71.§-a. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  a meghallgatott és a vele együtt közös háztartásban élők 
7. Ha van, az adatok címzettjei: megkereső hatóság 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A környezettanulmány készítésének időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A 78/2012(12.28) BM rendelet Melléklet J) pontja 

értelmében 2 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A 

meghallgatott családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja 
születési családi és utóneve, családi állapota, belföldi lakó- vagy tartózkodási hely, 
telefonszáma, cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kérelmező esetén a törvényes 
képviselő neve, címe, elérhetősége, a meghallgatottal együtt élő közeli hozzátartozók neve, szül. 
hely, ideje, anyja neve, rokoni kapcsolat, elérhetőség, a meghallgatott lakáskörülményei, a 
meghallgatott és vele közös háztartásban élők jövedelmi viszonyai, ingó és ingatlan vagyona. 
Havi lakásfenntartással kapcsolatos kiadások,  egyéb rendszeres havi kiadások,  egy főre jutó 
jövedelem összege, ügyiratszám.   
Különleges személyes adatok: A meghallgatott és családtagok káros szenvedélyei, 
bűncselekmény miatt folyik-e eljárás, deviáns csoporthoz tartozás 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény 
5. Az adatkezelés jogalapja:Cegléd Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 34/2013.(XII.23.) Ök. Rendelet 23.§.-a 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a hulladék közszolgáltatási díjkedvezményre jogosultak 

köre 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Cegléd Város Önkormányzata 34/2013.(XII.23.) Ök. rendelet 

23.§ (4) bekezdésben megállapított díjkedvezményre való jogosultság mértékét átadja a 
hulladék- közszolgáltatást végző Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (volt 
Ökovíz Kft) részére. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Az ellátás megállapításának időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A 78/2012(12.28.) BM rendelet Melléklet E.4.  5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A jogosult 

esetében  családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja 
születési családi és utóneve, családi állapota, belföldi lakó- vagy tartózkodási hely, 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kérelmező esetén a törvényes képviselő 
neve, címe, a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó 
adatok, a támogatás megnevezése, jogcíme, mértéke, a támogatás  megállapítására, 
megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatok, a támogatás 
megszűnésének vagy megszüntetésének jogcíme a támogatás megállapítása során figyelembe 
vett, egy főre jutó jövedelem összege, ügyiratszám, érvényes közüzemi szerződés megléte, 
szerződött mennyiség, tartozásmentesség. 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
hatóság megkeresésére adatszolgáltatás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A megkereső hatóságnál folyó eljárásnál hiányzó adatok, melyek 
Hivatalunk nyilvántartásában szerepelnek, megküldése 

5. Az adatkezelés jogalapja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 19.§ (1) bekezdés értelmében a 18–18/B. §-ban szabályozott nyilvántartásokból – a 
18/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatok kivételével, a 149/1997.(IX10.) korm. rendelet 
128.§ (1) bekezdése, az 1997. évi LXXXI.tv. 96/B.§ , valamint az 1998. évi XIX tv. 71.§-a. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:   
7. Ha van, az adatok címzettjei: megkereső hatóság 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Az adatszolgáltatás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 23.§-a értelmében az nyilvántartásokból a szociális ellátásra való 
jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével – a szolgálati időre jogosító ellátások 
kivételével – törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. A 78/2012 (XII.28.) BM 
rendelet szerint 25 év, valamint az 1997. évi LXXXI. törvény 142.§ (1) bekezdés a jogosultság 
megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével – törölni kell az 
adott személyre vonatkozó adatokat. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Családi és 
utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és 
utóneve, családi állapota, belföldi lakó- vagy tartózkodási hely, telefonszáma, 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kérelmező esetén a törvényes képviselő 
neve, címe, elérhetősége, TAJ száma, ügyiratszám, folyósított ellátás, támogatás megnevezése, 
folyósításának, jogosultságának időtartama, napi/havi összege, kinek a jogán részesült.   

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
hagyatéki leltárfelvételéhez ingatlan pontos megadása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hagyatéki leltár felvételéhez az ingatlan adatainak pontos megadása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 29/2010.(II.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes 

cselekményeiről 2.§ (1) -3.§ (1)., 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról, az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 62.§. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: A hagyatéki eljárásban résztvevő személyek köre   
7. Ha van, az adatok címzettjei: Dr. Anka Tibor és Dr. Ankáné Augusztin Éva 2700 Cegléd, 

Pesti út 17. valamint Dr. Dobozi Ferenc 2700 Cegléd, Bercsényi út 23. (A hagyatéki eljárásról 
szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Közjegyzőhöz való továbbítás időpontjáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: 30 nap az adatkezelés megszüntetése; A hagyatéki 

eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. 23. § (1) bekezdése, valamint az önkormányzati hivatalok 
egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. BM rendelet melléklete H.8. Egyéb 
igazgatási ügyek H.802 (irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Név, 
születési hely- és idő, keresett cím 
Különleges személyes adatok: - 
 

 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

ingó és ingatlan leltár készítése (gondnokság alá helyezés).tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: ingó és ingatlan leltár készítése gondnokság alá helyezés céljából 
5. Az adatkezelés jogalapja: 29/2010.(II.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes 

cselekményeiről 2.§ (1) -3.§ (1)., 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról, az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 62.§. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a gondnokság alá helyezés ügyben résztvevő személyek 
köre  

7. Ha van, az adatok címzettjei: azon gyámhatóság, aki a leltár felvételt kéri; a gyámhivatali 
eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján, valamint az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: a gyámhatóság részére való továbbításig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: 30 nap az adatkezelés megszüntetése; A hagyatéki 

eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. 23. § (1) bekezdése,valamint az önkormányzati hivatalok 
egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. BM rendelet melléklete H.8. egyéb 
igazgatási ügyek H.802 (irattári jel) sor.  

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:az érintett 
születési és ha van házassági családi és utóneve, születési helye és címe, anyja neve, lakóhelye, 
ingó és ingatlan tulajdonának adatai. 
Különleges személyes adatok: - 
 
 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

hagyatéki leltárfelvétel és örökösök adatainak megadása (közjegyzőhöz való továbbítás 
céljából)tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: az elhalálozott tulajdonában lévő ingó és ingatlan tulajdonának 
felsorolása, valamint az örökös adatainak nyilvántartása a közjegyzőhöz való továbbítás céljából 

5. Az adatkezelés jogalapja: 29/2010.(II.31.) KIM rendelet a hagyatéki            eljárás egyes 
cselekményeiről 2.§ (1) -3.§ (1)., 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról, az 
általános közigazgatási                   rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 62.§. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a hagyatéki eljárásban résztvevők köre  
7. Ha van, az adatok címzettjei:Dr. Anka Tibor és Dr. Ankáné Augusztin Éva 2700 Cegléd, Pesti 

út 17. valamint Dr. Dobozi Ferenc 2700 Cegléd, Bercsényi út 23. (A hagyatéki eljárásról szóló 
2010. évi XXXVIII. törvény alapján. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: a közjegyzőhöz való továbbítás időpontjáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. BM rendelet melléklete H.(. Egyéb igazgatási ügyek H.802. (irattári 
jel) sor. 

1. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: az érintett 
születési család- és utóneve, házassági családi- és utóneve, születési helye és ideje, neme, 
lakóhelye, halálesetének helye és ideje, amennyiben házas, akkor a házastárs neve, születési 
helye és ideje, lakóhelye; az örökösök születési családi- és utóneve, házassági családi- és 
utóneve, születési helye és ideje,lakóhelye, személyi azonosítója, anyja születési családi- és 
utóneve; az érintett elhalt tulajdonában lévő ingatlanok adatai, valamint gépjármű, bankszámla 
és nagy értékű ingóságok adatai, az elhalt érintett részére életében folyósított fizetés, nyugdíj, 
egyéb szociális járandóságokkal kapcsolatos adatok. 
Különleges személyes adatok: - 
 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

születés anyakönyvezése.tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: születés anyakönyvezése, az érintett nyilvántartásba vétele az országos 
személyi- és lakcímnyilvántartásban (magyar állampolgár esetén) 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. § -12/B. §. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eljárásban résztvevők köre 
7. Ha van, az adatok címzettjei: a születést követő első anyakönyvi kivonat kiállítása a szülő(k) 

részére, valamint apa nélkül anyakönyvezett gyermek esetében a lakóhely szerint illetékes 
gyámhatóság értesítése a családi jogállás rendezése céljából, külföldi szülők esetében a Pest 
Megyei Kormányhivatal (1364. Budapest, Pf.: 270.) részére; KSH Veszprémi Igazgatósága 
(Veszprém,Pf.: 1076.) 2010. évi I. tv. alapján 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: nem selejtezhető adat (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
tv. alapján) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: Nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. tv. Alapján. Valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2018 BM. Rendelet melléklete H. 1. anyakönyvi és állampolgársági ügyek 
H.102 (irattári jel) 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: a gyermek 
egyedi elektronikus azonosítója, születési családi- és utóneve, születési helye és ideje, személyi 
azonosítója, állampolgárságra vonatkozó adata, neme, származási helye, többes szülés; az anya 
és az apa születési családi- és utóneve, ha van házassági családi- és utóneve, születési helye, 
ideje, egyedi elektronikus azonosítója, személyi azonosítója, lakóhelye, állampolgársága, szülői 
minősége (vérszerinti vagy képzelt), az anya családi állapotára vonatkozó adatok 
(házasságkötés, válás, a férj halálesetének adatai: helye és ideje) 
Különleges személyes adatok: -  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

házasságkötés anyakönyvezése.tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: házasságkötés anyakönyvezése, valamint a házasságkötéssel kapcsolatos 
családi állapot és név adat átvezetése az országos személyi és lakcímnyilvántartásban. 

5. Az adatkezelés jogalapja: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. § - 12/B.§. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eljárásban (házasságkötés) résztvevő 

személyek köre  
7. Ha van, az adatok címzettjei: az érintettek az házasságkötést követő első anyakönyvi kivonat 

átadásával; amennyiben valamely házasulandó kiskorú akkor a házasságkötést engedélyező 
határozatot kiállító gyámhatóság; amennyiben valamely házasulandó fél nem magyar 
állampolgár, akkor a Pest Megyei Kormányhivatal(1364 Budapest, Pf.: 270) részére. KSH 
Veszprémi Igazgatóság (Veszprém, Pf.: 1076) (a 2010. évi I. tv. alapján) 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:nem selejtezhető adat (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
tv. alapján) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: Nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásól szóló 
2010. évi I. tv. Alapján. Valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2018 BM. Rendelet melléklete H. 1. anyakönyvi és állampolgársági ügyek 
H.102 (irattári jel) 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A 
házasságkötés helye és ideje, a házasulandók egyedi anyakönyvi azonosítója, születési családi- 
és utónevük, születési helyük és idejük, személyi azonosítójuk, nemük, anyjuk születési családi 
és utóneve, apjuk születési családi és utóneve,  lakóhely, előző lakóhely; a bemutatott okiratok 
tekintetében: a személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa, okmányazonosítója, a 
kiállító hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje, a születési anyakönyvi kivonat 
okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az egyedi elektronikus anyakönyvi 
azonosító vagy folyószám , a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
száma, a családi állapot igazolására bemutatott okira és a kiállító hatóság megnevezése, az okirat 
érvényességi ideje. Megjegyzés: az egyik fél közeli halállal fenyegető állapotáról, a 
menyasszony és a vőlegény nyilatkozata a születendő közös gyermekeik családi nevéről, 
házasulandók nyilatkozata  a házasságkötést követően viselt házassági névről,  a házasság 
hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötése iránti kérelem és a 
nyilatkozat, a 30napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem és indokolás, a tanúsítvány 
bemutatása alóli felmentés iránti kérelem és indokolás, a jegyzőkönyv felvételénél és a 
házasságkötésnél résztvevő tolmács neve, lakóhelye, személyi azonosításra alkalmas okiratának 



adatai, a házasságkötésnél közreműködő tanúk neve, lakóhelye és személyazonosításra alkalmas 
okiratuk adatai. Anyakönyvvezető neve. 
 
Különleges személyes adatok:-  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

haláleset anyakönyvezése tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Az érintett halálesetének anyakönyvezése, a haláleset átvezetés az 
országos személyi és lakcímnyilvántartásban 

5. Az adatkezelés jogalapja: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. § - 12/B.§. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eljárásban (elhalálozás) érintett személyek 

köre  
7. Ha van, az adatok címzettjei:A halálesetet követő első anyakönyvi kivonat átadása a 

hozzátartozó részére, vagy a CKÖH Hatósági és Igazgatási iroda szociális ügyintézője részére; 
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Okmányiroda(2700 Cegléd, Kossuth tér 
1.) (személyi okmányok érvénytelenítése céljából). Amennyiben az elhalt nem magyar 
állampolgár volt és rendelkezik tartózkodási engedéllyel akkor a Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatal Pest Megyei Regionális Igazgatóság (Budapest); a halottvizsgálati bizonyítvány 
hagyatéki példányának továbbítása az elhalt utolsó állandó lakóhelye szerint illetékes hagyatéki 
előadó részére; Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, Veszprém pf.: 1076. 
(2010. évi I. tv. Alapján),  

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. tv. Alapján) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Nem selejtezhető (a 2010. évi I. tv. Alapján) Az 

önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet 
Melléklete H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A szervet 

megjelölő azonosító, a haláleset eseményazonosítója, a haláleset helyét és idejét, az elhalt 
hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt eltemetésének , az urna elhelyezésének helyéről; az 
elhalt egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítót, az érintett születési családi és utónevét, ha 
van, akkor a házassági nevét, a születési helyét, születési idejét, személyi azonosítóját, nemét, 
anyjának születési családi és utónevét, apjának születési családi és utónevét, családi állapota, az 
elhalt állampolgárságára vonatkozó adat, lakóhely, személyazonosság igazolására szolgáló 
okmány típusa, okmány azonosító, érvényessége, kiállító hatóság megnevezése, lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány száma; a túlélő házastárs vagy bejegyzett élettárs egyedi 
elektronikus anyakönyvi azonosítója, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, 
személyi azonosítója, a bejegyzett élettársi kapcsolat vagy a házasságkötés helye és ideje; a 
bejelentő adatai (név, cím, magánszemély esetében SZIG adatok)  



 
Különleges személyes adatok:-  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése és a családi állapot 
változás átvezetés az országos személyi- és lakcímnyilvántartásban. 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 4. § - 12/B §. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eljárásban (bejegyzett élettársi kapcsolatok) 

résztvevő személyek köre   
7. Ha van, az adatok címzettjei:Az érinettek, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését követő első 

anyakönyvi kivonat átadásával, valamint nem magyar állampolgár esetében a Pest Megyei 
Kormányhivatal részére (1364 Budapest, Pf.: 270.) KSH Veszprémi Igazgatósága, Veszprém 
Pf.: 1076 (2010. évi I. tv. Alapján)  

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. tv. Alapján) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: Nem selejtezhető( a 2010. évi I. tv. Alapján.) Az 
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet 
Melléklete H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 
 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Az 
érintettek elektronikus anyakönyvi azonosítója, az érintettek születési családi -és utóneve, 
születési helye, születési ideje, személyi azonosítója, neme, anyja születési családi és utóneve, 
apja születési családi és utóneve, állampolgársága, lakóhelye; bemutatott okiratok tekintetében: 
a személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság 
megnevezése, az okmány érvényességi ideje, a születési  anyakönyvi kivonat 
okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az egyedi elektronikus anyakönyvi 
azonosító vagy a folyószám, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
száma, a családi állapot igazolására bemutatott okirat és a kiállító hatóság megnevezése, a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó engedély, felmentés, a kiállító hatóság 
megnevezése, az engedély, felmentés érvényességi ideje, az állampolgárságot igazoló okirat 
típusa, száma a kiállító hatóság megnevezése, az okirat érvényességi ideje. Megjegyzésben: a 
bejegyzett élettársi kapcsolat hivatalos helyiségen kívüli létesítésének tényéről, az egyik élettárs 
közeli halállal fenyegető állapotáról, a tanúsítvány alóli felmentés iránti kérelem és indoklása, a 
közreműködő tolmács és tanúk neve, személyi azonosításra alkalmas okiratának típusa, 
érvénessége, kiállító hatóság neve, azonosítója.   
 
Különleges személyes adatok: - 



 
 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

gyermek családi jogállásának rendezése tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a gyermek családi jogállásának rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 4. § - 12/B §. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eljárásban (gyermek családi jogállásának 

rendezése) résztvevő személyek köre  
7. Ha van, az adatok címzettjei:Apai elismerést követő első születési anyakönyvi kivonat kiadása 

utólagos apai elismerés esetén az érintett, vagy a szülők részére. Nem magyar állampolgár 
érintett, vagy nem magyar állampolgár szülők esetében az apai elismerő nyilatkozat továbbítása 
a Pest Megyei Kormányhivatal (1364 Budapest, Pf.: 270) részére. (2010. évi I. tv. alapján) 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. tv. Alapján) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: nem selejtezhető adatok (a 2010. évi I. tv. Alapján), Az 
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet 
Melléklete H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  Az apa 
születési családi és utóneve, házassági neve, születési helye, születési ideje, személyi 
azonosítója, lakcíme, személyazonosító okmányának típusa, okmányazonosítója és érvényességi 
ideje, állampolgársága, állampolgárságát igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója és 
érvényességi ideje, a nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket magáénak elismeri; az anya születési 
családi és utóneve, házassági neve, születési helye és ideje, személyi azonosítója, lakcíme, 
családi állapota; ha elvált, a házasságot felbontó bíróság neve, jogerős határozatának száma és a 
jogerőre emelkedés ideje; ha özvegy, a volt férj halálesetének ideje és helye, a haláleset 
anyakönyvi folyószáma, vagy elektronikus azonosító, személy azonosító és állampolgárságot 
igazoló okmány típusa, azonosítója, kiállító megnevezése, érvényessége. Ha az érintett gyermek 
még nem született meg, a magzat fogantatásának vélelmezett ideje, a születési várható 
időpontja, a terhességet igazoló egészségügyi intézmény neve, a terhességet igazoló szakorvos 
neve, a terhességet igazoló igazolás kiállításának időpontja. Ha a gyermek már megszületett, 
annak utóneve, születési ideje, születési helye, személyi azonosítója, hozzájáruló nyilatkozata, 
amennyiben az érintett a 14. életévét betöltötte, a gyermek születési családi nevéről szóló 
megállapodás. Amennyiben a nyilatkozatot tevő valamely fél nem magyar állampolgár, és nem 
ért magyarul, akkor a tolmács neve, lakóhelye, személyi azonosításra alkalmas iratának adatai. 
Amennyiben a nyilatkozatot tevő szülő kiskorú, akkor a kirendelt gondnok vagy gyám neve és 
annak nyilatkozata. Az anya hozzájáruló nyilatkozata.  



 
Különleges személyes adatok:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

hazailag történő anyakönyvezés tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazailag 
történő anyakönyvezése 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.törvény, 4. § - 12/B §. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eljárásban (hazai anyakönyvezés) résztvevő 

személyek köre   
7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatala honosított és Határon túli 

Anyakönyvi Ügyek Osztálya  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama:A Budapest Főváros Kormányhivatala Honosított és Határon túli 

Anyakönyvi ügyek Osztálya történő továbbítás időtartamáig (a kérelem benyújtásától számított 
8 nap) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: 2év ; az önkormányzati hivatalok egységes irattári 
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet mellékletének H) Önkormányzati, 
Igazságügyi és Rendészeti Igazgatás pont,  H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek táblázata 
H.106 irattári jel 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Az érintett 
születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anya és apa születési családi és utóneve, a 
személyi azonosítás és állampolgárság igazolására alkalmas okmányok típusa, kiállítás helye, 
érvényessége és azonosítója. Születés esetén a gyermek családi nevéről történt megállapodás, 
házasságkötés esetén a házassági névről történő megállapodás.  
 
Különleges személyes adatok: -



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

magyar állampolgárság megszerzésének tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
 
 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: nem magyar állampolgár honosítása (magyar állampolgárságának 
megszerzése) 

5. Az adatkezelés jogalapja: A magyar állampolgárságról szóló LV/1993.  sz. törvény 7.§, 
19.§; A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény végrehajtásáról szóló 146/1993 (X.26.) Kormányrendelet 21. § (5), Az eskütételről 
szóló 125/1993 évi Kormányrendelet 9. számú melléklete 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eljárásban résztvevő személyek köre 
7. Ha van, az adatok címzettjei:BFKH Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztála, 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Pest Megyei Regionális Igazgatósága, Központi 
Statisztikai Hivatal, amennyiben más személy anyakönyvi eseménye érinett az állampolgárság 
megszerzésében (pl.: Magyarországon született gyermke, vagy Magyarországon kötött 
házasság) akkor az anyakönyvi esemény bejegyzését végrehajtó anyakönyvvezető, KSH 
Veszprémi Igazgatósága, Veszprém Pf.: 1076 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. tv. Alapján) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. tv. Alapján),valamint nem selejtezhető; az önkormányzati hivatalok egységes irattári 
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet mellékletének H) Önkormányzati, 
Igazságügyi és Rendészeti Igazgatás pont,  H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek táblázata 
H.101 irattári jel 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Az érintett 
születési család és utóneve, amennyiben van, akkor a házassági neve, születési helye és ideje, 
állampolgársága, családi állapota, lakóhelye, szülők születési családi és utóneve, 
személyazonosságot  és állampolgárságot igazoló okirat típusa, azonosítója, érvényessége, 
kiállító hatóság megnevezése. Amennyiben az érintett kérte nevének magyar névviselési 
formáját, akkor az új születési családi és utóneve, az állampolgársági kérelem benyújtásának 
helye és ideje, az eskütétel időpontja, az állampolgárság megszerzésével érintett személyek és 
anyakönyvi események adatai (anyakönyvi esemény helye és ideje, az érintett személyek neve, 
születési helye és ideje, anyja neve). (statisztikai adatokhoz: iskolai végzettség, foglalkozás, 
alkalmazotti jogviszony). 
 



Különleges személyes adatok: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a születési bejegyzésben az apa adatainak törlésének tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a születési bejegyzésben az apa adatainak törlése, gyermek családi 
nevének módosítása, a névváltozás átvezetése az SZL-nyilvántartásban. 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.  törvény, 4.§ - 12/B 
§., valamint az önkormányzati hivatalok egységes   irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 
(XII.28)BM rendelet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eseményben résztvevő személyek köre   
7. Ha van, az adatok címzettjei:az érintett, vagy a törvényes képviselője a változást követő első 

ízben kiállított születési anyakönyvi kivonattal, valamint az érintett lakóhelye szerint illetékes 
gyámhivatal 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. tv. Alapján) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: nem selejtezhető;Az önkormányzati hivatalok egységes 
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet Melléklete H.1. Anyakönyvi és 
állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Az érintett 
születési család és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, szülők születési 
családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme az érintett változást követő 
családi neve. Az apaság megdöntését elrendelő bíróság neve, a bírósági határozat szám és a 
jogerőre emelkedés időpontja. 
Különleges személyes adatok: - 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
örökbefogadás anyakönyvezésének tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 



Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: örökbefogadás anyakönyvezése, nyilvántartásba vétele 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,4§-12/B §, 

valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 
(XII.28)BM rendelet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eseményben szereplő személyek köre  
7. Ha van, az adatok címzettjei:Az érintett vagy a törvényes képviselője az örökbefogadás 

anyakönyvezését követő első születési anyakönyvi kivonattal, továbbá az örökbefogadást 
elrendelő gyámhatóság. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama:  nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. tv. Alapján) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: nem selejtezhető;Az önkormányzati hivatalok egységes 
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet Melléklete H.1. Anyakönyvi és 
állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Az érintett 
születési családi és utóneve, születési helye és ideje, személyi azonosítója, állampolgársága,  a 
vérszerinti szülők neve, születési helye és ideje, állampolgársága,  az örökbefogadó szülők 
születési családi és utóneve, születési helye és ideje, családi állapota, lakóhelye, 
állampolgársága, a személyi azonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló irat típusa, 
azonosítója, a kiállítás helye, érvényessége. Az örökbefogadást elrendelő határozatot kiállító 
gyámhivatal megnevezése, a határozat ügyiratszáma és jogerőre emelkedése. 
Különleges személyes adatok: 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

holtnak nyilvánítás anyakönyvezésének tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: holtnak nyilvánítás anyakönyvezés 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.  törvény,4.§-12/B §. , 

valamint az önkormányzati hivatalok egységes           irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28)BM rendelet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eljárásban résztvevő személyek köre 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama:  nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. tv. Alapján) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama:  nem selejtezhető;Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet Melléklete H.1. Anyakönyvi és 
állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: a holtnak 
nyilvánítás ténye, az érintett neve, személyi azonosítója, születési helye és ideje, szülők neve, 
utolsó állandó bejelentett lakóhelye. A holtnak nyilvánító bírósági határozat száma és jogerő 
időpontja, a holtnak nyilvánító határozatot kiállító bíróság neve 
 
Különleges személyes adatok:-  
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

házasság felbontásának nyilvántartásba vételének tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: házasság felbontásának nyilvántartásba vétele 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4§- 12/B§, 

valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 
(XII.28)BM rendelet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eseményben résztvevők köre  
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. tv. Alapján) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: nem selejtezhető;Az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet Melléklete H.1. Anyakönyvi és 
állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: érintettek 
születés és  házassági családi és utóneve, születési helye és ideje, személyi azonosítója, szülők 
neve, házasságkötés helye és ideje, házasságkötést felbontó bíróság neve, határozatának száma, 
és jogerőre emelkedésének ideje, az érintettek házasságkötését megelőző családi állapota, a 
házasságból született gyermekek száma, az érintettek foglalkozása, munkaköre 
 
Különleges személyes adatok: - 
 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
születési név változásának tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: az érintett születés nevének változása 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.  törvény, 4§-12/B. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eljárásban résztvevő személyek köre 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama:  nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. tv. Alapján) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: nem selejtezhető; A 2010. évi I. törvény, valamint az 

önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet 
Melléklete H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Az érintett 
születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anya és apa születési családi és utóneve, a 
személyi azonosítás és állampolgárság igazolására alkalmas okmányok típusa, kiállítás helye, 
érvényessége és azonosítója, személyi azonosítója, az érintett, vagy törvényes képviselőjének 
levelezési címe, telefonszáma, email-címe, a kérelem indokolása, az érintett törvényes 
képviselőinek hozzájárulása, amennyiben az érintett kiskorú, amennyiben a névváltoztatás 
harmadik személy érdekeit érinti, akkor annak a hozzájárulása, az érintett gyermeke(i)nek 
születési helye és ideje, valamint az érintett házasságkötésének helye és ideje, amennyiben a 
változás érinti a felsorolt személyek adatait. 
Különleges személyes adatok:- 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
házassági név módosításának tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: az érintett házassági nevének módosítása 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 4 §- 12/B §. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eseményben (házassági név módosítás) 

résztvevő személyek köre 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. tv. Alapján) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: nem selejtezhető; A 2010. évi I. törvény, valamint az 

önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet 
Melléklete H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Az érintett 
születési és házassági családi és utóneve, az érintett új házassági családi és utóneve, születési 
helye és ideje, személyi azonosítója, családi állapota, házasságkötésének helye és ideje, az 
érintett lakóhelye, személyi azonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányok 
típusa, érvényessége, azonosítója és a kiállító hatóság neve. 
 
Különleges személyes adatok: - 
 
 
 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

anyakönyvi kivonat kiállításának tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: anyakönyvi kivonat kiállítása 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4.§-12/B§, az 

önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28)BM 
rendelet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eljárásban résztvevők köre   
7. Ha van, az adatok címzettjei:érintett személy, amennyiben postai úton kérte a kivonatot 2010. 

évi I. tv. Alapján 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: a kivonat személyesen történő átadása, vagy postai úton történő 

továbbításáig (ebben az esetben a kérelem megérkezésétől számított 8 nap) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: 5év ; az önkormányzati hivatalok egységes irattári 

tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet mellékletének H) Önkormányzati, 
Igazságügyi és Rendészeti Igazgatás pont,  H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek táblázata 
H104 irattári jel 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Az érintett 
születési neve és ideje, esetenként a házassági neve, születési helye és ideje, személyi 
azonosítója, lakóhelye, levelezési címe, állampolgársága, családi állapota, a kivonat 
kiállításának oka,  az érintett személyi azonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas 
okmány típusa, azonosítója, érvényessége, kiállító hatóság neve.  
 
Különleges személyes adatok: - 
 
 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

az adatok továbbításának tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: adatok továbbítása 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.  törvény 4.§-12.§, 

valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári     tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28)BM rendelet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eseményben részvevő személyek köre  
7. Ha van, az adatok címzettjei: Az adatigénylést kérő szerv. 2010. évi I. tv. Alapján 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: az adatigénylés beérkezésétől a kért irat kiállítását követő 

postázásig, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 8 nap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: 5év ; az önkormányzati hivatalok egységes irattári 

tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet mellékletének H) Önkormányzati, 
Igazságügyi és Rendészeti Igazgatás pont,  H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek táblázata 
H104 irattári jel 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: az 
anyakönyvi esemény típusától függően születési családi és utónév, házassági családi és utónév, 
születés hely és idő, házasságkötés helye és ideje, haláleset helye és ideje, BÉT helye és ideje, 
lakóhelye,személyi azonosítója, családi állapota, állampolgársága, szülők neve,  házastárs 
születési és házassági családi és utóneve, születési helye és ideje, személyi azonosítója 
lakóhelye, állampolgársága, az adatigénylés oka 
Különleges személyes adatok: - 
 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

állampolgárság változás anyakönyvezésének tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: állampolgárság változásának anyakönyvezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.  törvény 4.§-12/B 

§., az önkormányzati hivatalok egységes irattári         
 tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28)BM rendelet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eseményben résztvevők köre  
7. Ha van, az adatok címzettjei:Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4.§-12/B §., 

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28)BM 
rendelet 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. tv. Alapján) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: nem selejtezhető;Az önkormányzati hivatalok egységes 
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet Melléklete H.1. Anyakönyvi és 
állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Az érintett 
születési és házassági családi és utóneve, születési helye és ideje, személyi azonosítója, családi 
állapota, házasságkötésének helye és ideje, amennyiben változik a személyi azonosító adata, 
akkor az új személy azonosító, állampolgársága, az állampolgárság változást engedélyező 
hatóság neve, ügyiratszáma, a döntés jogerőre emelkedésének ideje 
Különleges személyes adatok: - 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
nem és név változás anyakönyvezésének tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 



Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Nem és név változásának anyakönyvezése, nyilvántartásba vétele 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4.§-12/B §, 

az önkormányzati hivatalok egységes irattári            
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28)BM rendelet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eseményben résztvevő személyek köre 
7. Ha van, az adatok címzettjei:Az érintett, anyakönyvi kivonat kiállításával 2010. évi I. tv 

alapján 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama:Az adatkezelés a értesítés beérkezésétől a változás 

nyilvántartásokban történő rögzítéséig tart. Ezt követően az iratok az anyakönyvi irattár részét 
képezik, melyből az iratok nem selejtezhető adatok (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
tv. Alapján) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: nem selejtezhető;Az önkormányzati hivatalok egységes 
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet Melléklete H.1. Anyakönyvi és 
állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Az érintett 
születési családi és utóneve, születési helye és ideje, személyi azonosítója, állampolgársága, 
neme,  a vér szerinti szülők neve, születési helye és ideje, állampolgársága, amennyiben 
örökbefogadott gyermek, akkor az örökbefogadó szülők születési családi és utóneve, születési 
helye és ideje, lakóhelyük. A az érintett új neme, új utóneve, új személyi azonosítója. A nem és 
név változásról szóló döntés száma, a döntést meghozó szerv neve, a döntés jogerőre 
emelkedése. 
Különleges személyes adatok: - 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a születendő gyermekek családi nevéről szóló megállapodás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: megállapodás a születendő gyermekek családi nevéről, a megállapodás 
rögzítése az elektronikus anyakönyvben 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4§-12/B§,  
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eseményben résztvevő személyek köre 
7. Ha van, az adatok címzettjei: érintett személy, anyakönyvi kivonat kiállításával 2010. évi I. tv. 

Alapján, valamint amennyiben a házasságkötés nem Cegléden történt, akkor a házasságkötés 
helye szerint illetékes anyakönyvvezető 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Az adat kezelése az ügyfél személyes megjelenése, azzal történő 
jegyzőkönyv felvételétől a változás nyilvántartásokban történő átvezetéséig, valamint az új 
záradékolt házassági anyakönyvi kivonat kiállításáig tart. Ezt követően a keletkezett 
jegyzőkönyv az anyakönyvi irattárba kerül irattározásra, mely iratok nem selejtezhetőek  (az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. Alapján) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: nem selejtezhető;Az önkormányzati hivatalok egységes 
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet Melléklete H.1. Anyakönyvi és 
államplgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: az 
érintettek elektronikus anyakönyvi azonosítója, az érintettek születési és házassági családi -és 
utóneve, születési helye, születési ideje, személyi azonosítója, neme, anyja születési családi és 
utóneve, apja születési családi és utóneve, állampolgársága, lakóhelye; házasságkötés helye és 
ideje, megállapodásuk a gyermekek születési családi nevéről 
Különleges személyes adatok: -

  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

anyakönyvi nyilvántartás adattartalmáról szóló hatósági bizonyítvány kiadása tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: hatósági bizonyítvány kiadása az anyakönyvi nyilvántartás adatáról 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.  törvény 4.§-12/B 

§., 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  Az anyakönyvi eseményben résztvevő személyek köer 
7. Ha van, az adatok címzettjei: az érintett személy, hatósági bizonyítvány kiállításával 2010. évi 

I. tv. Alapján 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a kérelem beérkezésétől a hatósági bizonyítvány 

kiállításáig, az ügyfélnek történő átadásig tart, majd a kérelem és a hatósági bizonyítvány egy 
példánya az anyakönyvi irattárba kerül irattározásra, mely iratok nem selejtezhetek (az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. Alapján) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: nem selejtezhető;Az önkormányzati hivatalok egységes 
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012 BM rendelet Melléklete H.1. Anyakönyvi és 
állampolgársági ügyek H.102(irattári jel) sor. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: az érintett 
születési családi és utóneve, születési helye és ideje, személyi azonosítója, anyja neve. Az 
igazolni kívánt adat megjelölése, az igazolás indokolása. 
 
Különleges személyes adatok: - 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a házasságkötéssel kapcsolatos szolgáltatások megrendelésének felvétele tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: házasságkötéssel kapcsolatos szolgáltatások megrendelésének felvétele 
5. Az adatkezelés jogalapja: A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése 

szolgáltatási díjairól, valamint a Városháza rendezvénytermei igénybevételének feltételeiről 
szóló Cegléd Város  Önkormányzatának 17/2015. (V.29.) rendelete 2§, valamint az 1-es számú 
melléklet alapján. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: az anyakönyvi eseményben résztvevő személyek köre  
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: az érintettek személyes megjelenésétől (megrendelés felvételétől) 

a megrendelés pénzügyre való továbbításáig, de legkésőbb a házasságkötést megelőző 5. nap. 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a megrendelés pénzügyre való továbbításáig, de 

legkésőbb a házasságkötést megelőző 5. nap; Cegléd Város Önkormányzatának a 
házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése szolgáltatási díjairól, valamint a 
Városháza rendezvénytermei igénybevételének feltételeiről szóló 17/2015. (V.29.) 
önkormányzati rendelete alapján ".§ (5) 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A 
házasulandók neve, címe, telefonszáma, házasságkötés időpontja, az általuk kért szolgáltatások 
felsorolása, a szolgáltatás díjainak felsorolása 
Különleges személyes adatok: - 
 
 

 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
az elsőfokú építésügyi hatósági eljárások tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: +3653511400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: +3653511405 
elektronikus levélcíme jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Az építésügy körébe tartozó szakmai közfeladat ellátásának, az építésügyi 
hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárások lefolytatásának elősegítése, az építmények 
és telkek állapotának, az építési folyamat végzésének, az építési folyamat résztvevői 
tevékenységének, szerződéses kötelezettsége teljesítésének ellenőrizhetősége, elmulasztásának 
szankcionálhatósága, az egyéb szakmai feladatok ellátásához, kötelezettségek teljesítéséhez, 
építésügyi érdekérvényesítéshez szükséges adatok és információk szolgáltatása. Az adatbázis, 
illetve nyilvántartás, adatkezelés rendszer neve: Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY), 
melynek következő alrendszereiben kerülnek a fenti célból az adatok felvételre, rögzítésre, 
módosításra illetőleg lekérdezésre: Építésügyi hatósági eljárásokat támogató domumentációs 
rendszer (ÉTDR); e-szankció; e-bírság; e-kezelő felület; e-építési napló; felhasználói 
nyilvántartás; e-tanusítás. 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. 34. §, 53/A. §, 58. § (8) és 59. § (2) bek. Az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet 1. § 
(1) bekezdése. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban résztvevők.  
7. Ha van, az adatok címzettjei: -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárás, 

építésügyi hatósági szolgáltatás ügyintézésének időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az Országos Építésügyi Nyilvántartásban rögzített 

személyes adatok archiválásáról és megőrzéséről, megszüntetéséről, törléséről a Dokumentációs 
Központ üzemeltetője gondoskodik. A 78/2012 (12.28) BM rendeletben meghatározottak szerint 
5, 10, 15 év. Bontási-, építési-, összevont-, használatbavételi-, fennmaradási engedélyezési 
eljárások, építésügyi vagy eljárási bírság kiszabása, bontási vagy átalakítási kötelezettség, 
végrehajtási eljárás, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás iratai 
nem selejtezhetők. 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: az építési 
engedélyezési eljárásban résztvevők tekintetében: ÉTDR felhasználói azonosító, kamarai 
azonosító, vezetéknév 1. és 2. keresztnév, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím; 

 



  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
vadkár ügyintézés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja:  
5. Az adatkezelés jogalapja: hatósági eljárás lefolytatása, egyezség megkísérlése a károsult és a 

vadásztársaság között, határozathozatal a vadászatról szóló 1996. évi LV. Tv 81.§ (6) bek, 
valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Tv 36.§, 81.§ (1) bek 
alapján 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: károsult, kártérítésre kötelezett vadásztársaság képviselője, 
szakértő 

7. Ha van, az adatok címzettjei 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: hatósági eljárás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rend. M122 irattári tételszáma szerint 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, 

születési név, születési hely, idő, anya neve, személyi azonosító szám, adóazonosító jel, lakcím  
Különleges személyes adatok:  

 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
szerződéskötés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja:  
5. Az adatkezelés jogalapja: személyes adatok dokumentumalapú egyeztetése, szerződésben való 

rögzítése az érintettek hozzájárulása alapján 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  szerződő felek 
7. Ha van, az adatok címzettjei 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: szerződéskötés időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rend. U619 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, 

születési név, születési hely, idő, anya neve, személyi azonosító szám, adóazonosító jel, lakcím  
Különleges személyes adatok:  

 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Házszámot igazoló hatósági bizonyítvány 

 tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: házszámot igazoló hatósági bizonyítvány 
5. Az adatkezelés jogalapja: 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról 28/A § (7)-(8) 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  kérelmezők 
7. Ha van, az adatok címzettjei: nincs ilyen 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 9/2017. 

(12.29.) utasítása a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról, 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról 28/A § (7)-(8) 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 
9/2017. (12.29.) utasítása a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról, 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról 28/A § (7)-(8) 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, anyja 
neve, születési hely, idő, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám 
Különleges személyes adatok: nincs ilyen 
 

 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Polgári védelmi szervezetbe beosztó határozat  

tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: polgári védelmi szervezetbe beosztó határozat 
5. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXXVIII.törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 60.§ (2) 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  polgári védelmi szervezetbe beosztottak 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Katasztrófavédelmi kirendeltség 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: polgári védelmi kötelezettség időtartama alatt 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a beosztottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

elérése  2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról 54. § (1)a) 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: név, anyja 
neve, születési hely, idő, lakcím 
Különleges személyes adatok: nincs ilyen 

 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Cegléd Város helyi egyedi védelem alatt álló épületei, épületegyüttesei, köztéri alkotásainak 

nyilvántartása és az ahhoz szükséges feladatellátás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Helyi védett értékek fenntartása, megőrzése, valamint a védett értékek 
jogszabály szerinti felülvizsgálata, helyi védelem alá vonás, védelem megszüntetése 

5. Az adatkezelés jogalapja: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről: 17/B fejezet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi egyedi védelem alatt álló, vagy levédeni kívánt 
építmény tulajdonosa, jogszerű használója, kezelője 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Védelem felülvizsgálata, törlése, védelem alá helyezés esetén a 

védelem alá vonás eljárása, védelem megszüntetésének döntése, kapcsolattartás, védelem alá 
vonáshoz vagy megszüntetéshez képviselő- testületi döntés, + 30 napos közzététel, + 
tulajdonosok tájékoztatása (30 nap válaszidő)→3-6 hónap 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet E.2. táblázata értelmében nem selejtezhető 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Tulajdonos, 
használó, kezelő megnevezése, címe, védett érték címe, helyrajzi száma 
Különleges személyes adatok: - 
 

 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Szakmai konzultáció, tájékoztatás lefolytatása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Benyújtott kérelem, tervdokumentáció alapján jogszabály szerinti 
szakmai konzultáció, tájékoztatás településképi követelményekről 

5. Az adatkezelés jogalapja: 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről, 8.§ (2) 
bekezdés a) pont 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező/építtető, építésztervező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Szakmai Konzultáció megtartása jogszabály szerint kérelem 

beérkezését követő 8 napon belül, + emlékeztető postázása (tértivevény visszaérkezés) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben még nincs szabályozva 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Kérelmező/ 

építtető, építésztervező neve, címe, telefonszáma, e-mail címe 
Különleges személyes adatok: - 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Településképi bejelentési eljárás lefolytatása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Benyújtott kérelem, tervdokumentáció alapján jogszabály szerinti 
településképi bejelentési eljárás lefolytatása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 57/F. § hatálya alá nem tartozó, az építésügyi hatósági 
engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint az Étv. 57/F. § hatálya alá nem 
tartozó rendeltetésmódosítások, valamint a reklámok és reklámhordozók elhelyezése 
tekintetében 

5. Az adatkezelés jogalapja: 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről, 8.§ (2) 
bekezdés c) pont 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező/építtető, építésztervező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Eljárás lefolytatása jogszabály szerint 15 nap, +postázás 

(tértivevény visszaérkezés) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet E.2. táblázata értelmében 15 év irattári 
megőrzés 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Kérelmező/ 
építtető, építésztervező neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. Különleges személyes adatok: - 

 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Településképi Rendeletnek való megfelelőség tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Lakossági kérelem alapján érintett ingatlan/tevékenység Cegléd Város 
településkép védelméről szóló 37/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletnek való 
megfelelőségének vizsgálata (pl. pályázati úton elnyerhető támogatásokhoz) 

5. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes adatszolgáltatás, adatkezelés az érintett érdeke 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: 30 nap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U.3. táblázata értelmében 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Kérelmező 

neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; érintett ingatlan címe 
Különleges személyes adatok: - 
 

 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Településképi véleményezési eljárás lefolytatása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Benyújtott kérelem, tervdokumentáció alapján településképi 
véleményezési eljárás lefolytatása jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági 
engedélykérelemhez 

5. Az adatkezelés jogalapja: 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről, 8.§ (2) 
bekezdés b) pont 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező/építtető, építésztervező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Eljárás lefolytatása jogszabály szerint 15 nap, +postázás 

(tértivevény visszaérkezés) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet E.2. táblázata értelmében 15 év irattári 
megőrzés 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Kérelmező/ 
építtető, építésztervező neve, címe, telefonszáma, e-mail címe 
Különleges személyes adatok: - 
 

 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Településrendezési eszközöknek való megfelelőség tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Benyújtott kérelem alapján településrendezési eszközöknek való 
megfelelőség vizsgálata (pl. telekalakítás estében) 

5.  Az adatkezelés jogalapja: 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 79/E. § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: 30 nap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U.3. táblázata értelmében 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Kérelmező 

neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; érintett ingatlan címe 
Különleges személyes adatok: - 
 

 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Településfejlesztés, településrendezés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Lakossági kérelem alapján településrendezési és településkép védelmi 
eszköz módosítása (pl. helyi építési szabályzat, szabályozási tervlap, településkép védelmi 
rendelet) 

5. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes adatszolgáltatás, az adatkezelés az érintett érdeke 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kérelmező 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 32., 43/A. és 43/B. § szerinti 
eljárások alapján 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet E.2. táblázata értelmében nem selejtezhető 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Kérelmező 
neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; (ha van ilyen: a módosítással érintett ingatlan címe) 
Különleges személyes adatok: - 
 

 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Adó-és értékbizonyítványok nyilvántartása  tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  

Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Ingatlanok nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja. 1990. évi illetékekről szóló XCIII. törvény 101 §-a. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: örökhagyó, örökös 
7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye: 
nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: nincs időtartam 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: nincs időtartam 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A 
megkeresésben szereplő személyes adatokat közül  csak a nevet és lakcímet rögzítjük  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási ill. számla: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról,  
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási ill. számla: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról,  
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás 

időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási ill. számla: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról,  
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási ill. számla: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási ill. számla: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási illeték számla: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 



Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i,  j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az 
adóigazgatás rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható 
végrehajtási eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság,  munkabér, nyugdíj letiltás.  

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Bírság nyilvántartása: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei : - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Bírság nyilvántartása:  adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés  
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i,  j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az 
adóigazgatás rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható 
végrehajtási eljárásokról, 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei : Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 

Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Bírság nyilvántartása: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei : - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Bírság nyilvántartása: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása 

5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §,, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei : - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Bírság nyilvántartása: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei : - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 
törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 

adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i,  j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról 105 §, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság, munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §,, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla:(átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 



Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, k;   3. §  a, b, c, d, k, 2017. évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
12 § (1) bekezdés, 28/2010.(XII.23.) ÖR. építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 

Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság, munkabér, nyugdíj letiltás 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  



SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, j, k, l, m, n, o,; 3. § a, b, c, d, j, k, l, m, n, na, ne, nf, 
nh, o, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról 32. §, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
12 § (1) bekezdés, 28/2010.(XII.23.) ÖR. építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 

Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság, munkabér, nyugdíj letiltás 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, j;    3. § a, b, c, d, j, 2017. évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) Korm. 
rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 12 § (1) 
bekezdés, 28/2010.(XII.23.) ÖR. építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, k;   3. §  a, b, c, d, k, 2017. évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
12 § (1) bekezdés, 28/2010.(XII.23.) ÖR. építményadóról  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása,  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az 
adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 1990.évi C. törvény a helyi 
adókról 12 § (1) bekezdés, 28/2010.(XII.23.) ÖR. építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu, 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgálatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, f, g, h, j, k;  3. § a, b, c, d, f, g, h, j, k, 2017.évi CL. 
törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 
465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990. évi C. 
törvény a helyi adókról 12 § (1) bekezdés, 28/2010.(XII.23.) ÖR. az építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 8 §-10 § 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, k,  3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
12 § (1) bekezdés, 28/2010.(XII.23.) ÖR. építményadóról  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu, 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, d, j, k,  3. § a, b, d, j, k, 2017. évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 22. §, 1990.évi C. törvény a helyi 
adókról 12 § (1) bekezdés, 28/2010.(XII.23.) ÖR. építményadóról  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu, 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

 

 

 

 

 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 



1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, j, k, l, m, n, na, ne, nf, 
nh,o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  §. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu, 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Földbérbeadásból származó jövedelemadó: adóellenőrzés tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a., b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról  86, 87.§ d),  
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. 
a személyi jövedelem adóról szóló törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu, 

 

 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Földbérbeadásból származó jövedelemadó: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  



Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   



elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 
3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  

SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása,  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 1995. évi CXVII. a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, k,  3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
12 § (1) bekezdés, 28/2010.(XII.23.) ÖR. építményadóról  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu, 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény 17. § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról,465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i, j, l, m, n, na, ne, nf, 
nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 

Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a., b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Gépjárműadó adóztatás: adóigazolás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgáltatások fogadása  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, 3. § a, b, c, d, i, j, k, 2017.évi CL. törvény az 
adózás rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 9. §. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról,  465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Gépjárműadó adóztatás: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Helyi iparűzési adó: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
35. § (2) bekezdés, 30/2010.(XII.23.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 

  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Helyi iparűzési adó: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, j, l, m, n, na, ne, nf, nh, 
o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 35. § (2) 
bekezdés, 30/2010.(XII.23.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a, b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról 86, 87.§ d), 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
35. § (2) bekezdés, 30/2010.(XII.23.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi 
adókról35. § (2) bekezdés, 30/2010.(XII.23.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §,, 1990.évi C. törvény a helyi 
adókról 35. § (2) bekezdés, 30/2010.(XII.23.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgáltatások fogadása  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
35. § (2) bekezdés, 30/2010.(XII.23.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 14. §., 15. § 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Helyi iparűzési adó: befizetések nyilvántartása tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
35. § (2) bekezdés, 30/2010.(XII.23.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám,   



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Helyi iparűzési adó: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról,465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
35. § (2) bekezdés, 30/2010.(XII.23.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegen bevételek számla: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegen bevételek számla: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i,  j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról 105 §, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság, munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegen bevételek számla: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegen bevételek számla: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

  



 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegen bevételek számla: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám,  
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegen bevételek számla: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegenforgalmi adó: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k; 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
34. §, 31/2010.(XII.23.) ÖR. idegenforgalmi adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
  



 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegenforgalmi adó: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, j, k, l, m, n, na, ne, nf, 
nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C.t örvény a helyi adókról 34. §, 
31/2010.(XII.23.) ÖR. idegenforgalmi adóról szóló  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegenforgalmi adó: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a., b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
34. §, 31/2010.(XII.23.) ÖR. idegenforgalmi adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegenforgalmi adó: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k; 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
34. §, 31/2010.(XII.23.) ÖR. idegenforgalmi adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegenforgalmi adó: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása,  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §,, 1990.évi C. törvény a helyi 
adókról 34. §, 31/2010.(XII.23.) ÖR. idegenforgalmi adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegenforgalmi adó: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
34. §, 31/2010.(XII.23.) ÖR. idegenforgalmi adóról szóló  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 11. § 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 
törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 

adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegenforgalmi adó: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
34. §, 31/2010.(XII.23.) ÖR. idegenforgalmi adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám,  
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegenforgalmi adó: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
34. §, 31/2010.(XII.23.) ÖR. idegenforgalmi adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánfőzött párlat berendezés nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Magánfőzés ellenőrzésével összefüggő adatok nyilvántartása   
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, j, p; 3. § a, b, c, d, j, p, 2017. évi CL. törvény az 
adózás rendjéről, 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánfőző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 

 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánszemélyek kommunális adója: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 29/2010.(XII.23.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

 
 
 
 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánszemélyek kommunális adója: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, j, l, m, n, na, ne, nf, nh, 
o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 24. §, 
29/2010.(XII.23.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánszemélyek kommunális adója: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a., b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 29/2010.(XII.23.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 

 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánszemélyek kommunális adója: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  



Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 29/2010.(XII.23.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 
 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánszemélyek kommunális adója: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása,  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 29/2010.(XII.23.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánszemélyek kommunális adója: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  



Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgálatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, f, j, k, 3. § a, b, c, d, f, j, k, 2017.évi CL. törvény az 
adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 29/2010.(XII.23.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 8 §-10 § 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánszemélyek kommunális adója: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 



Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 29/2010.(XII.23.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám,  
 

 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánszemélyek kommunális adója: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  



elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 
4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 29/2010.(XII.23.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Pótlék nyilvántartása: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 



rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Pótlék nyilvántartása: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i, j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az 
adóigazgatás rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható 
végrehajtási eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 



6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Pótlék nyilvántartása: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 



 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Pótlék nyilvántartása: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 



Pótlék nyilvántartása: befizetések nyilvántartása tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 
 

 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Pótlék nyilvántartása: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 



Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   



elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 
3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  

SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §, 24/2012.(XII.23.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek  
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 

 
 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Talajterhelési díj: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 



kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i, j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról 
11. §, 24/2012.(XII.23.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 

Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság, munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a., b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §, 24/2012.(XII.23.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 



8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §, 24/2012.(XII.23.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 



 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: adóigazolás tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §, 24/2012.(XII.23.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, 3. § a, b, c, d, i, j, k, 2017.évi CL. törvény az 
adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §, 24/2012.(XII.23.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 17. §. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: befizetések nyilvántartása tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     



A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   

Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §, 24/2012.(XII.23.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Talajterhelési díj: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  



elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 
4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §, 24/2012.(XII.23.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Adó-és értékbizonyítványok nyilvántartása  tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Ingatlanok nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja. 1990. évi illetékekről szóló XCIII. törvény 101 §-a. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: örökhagyó, örökös 
7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: nincs időtartam 



10. Az adatok megőrzésének időtartama: nincs időtartam 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: A 

megkeresésben szereplő személyes adatokat közül  csak a nevet és lakcímet rögzítjük  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási ill. számla:  (átfutó) függő tételek rendezése  tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról,  
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási ill. számla: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 



1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról,  
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási ill. számla: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról,  
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:   Adózói 
törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, adószám, 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási ill. számla: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási ill. számla: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám 

 
  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Államigazgatási eljárási ill. számla: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 
 
 
 
 
 

      ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

Államigazgatási eljárási ill. számla: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 



1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : -  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Államigazgatási eljárási illeték számla: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i,  j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az 
adóigazgatás rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható 
végrehajtási eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: államigazgatási eljárási illeték fizetésére kötelezett 
magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei : Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság,  munkabér, nyugdíj letiltás.  

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Bírság nyilvántartása: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei : - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Bírság nyilvántartása:  adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés  
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i,  j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az 
adóigazgatás rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható 
végrehajtási eljárásokról, 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei : Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 

Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Bírság nyilvántartása: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei : - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Bírság nyilvántartása: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása 

5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §,, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei : - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 
törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 

adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Bírság nyilvántartása: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei : - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Bírság nyilvántartása: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja. 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: bírság fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei : - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i,  j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról 105 §, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság, munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 
törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 

adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §,, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Egyéb bevételek számla:(átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: egyéb bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, k;   3. §  a, b, c, d, k, 2017. évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
12 § (1) bekezdés, 11/2014. (XI.26.) ÖR. az építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 

Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság, munkabér, nyugdíj letiltás 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   



Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, j, k, l, m, n, o,; 3. § a, b, c, d, j, k, l, m, n, na, ne, nf, 
nh, o, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról 32. §, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
12 § (1) bekezdés, 11/2014. (XI.26.) ÖR. az építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 

Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság, munkabér, nyugdíj letiltás 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  



1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, j;    3. § a, b, c, d, j, 2017. évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) Korm. 
rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 12 § (1) 
bekezdés, 11/2014. (XI.26.) ÖR. az építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, k;   3. §  a, b, c, d, k, 2017. évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 



Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
12 § (1) bekezdés, 11/2014. (XI.26.) ÖR. az építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása,  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az 
adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 1990.évi C. törvény a helyi 
adókról 12 § (1) bekezdés, 11/2014. (XI.26.) ÖR. az építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu, 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgálatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, f, g, h, j, k;  3. § a, b, c, d, f, g, h, j, k, 2017.évi CL. 
törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 
465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990. évi C. 
törvény a helyi adókról 12 § (1) bekezdés, 11/2014. (XI.26.) ÖR. az építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 8 §-10 § 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, k,  3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
12 § (1) bekezdés, 11/2014. (XI.26.) ÖR. az építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Építmény adóztatása: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 



Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, d, j, k,  3. § a, b, d, j, k, 2017. évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 22. §, 1990.évi C. törvény a helyi 
adókról 12 § (1) bekezdés, 11/2014. (XI.26.) ÖR. az építményadóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: építményadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu, 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, j, k, l, m, n, na, ne, nf, 
nh,o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  §. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu, 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-jewww.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a., b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról 86, 87.§ d),  
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 
törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 

adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu,



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása,  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 1995. évi CXVII. a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, k,  3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
12 § (1) bekezdés, 28/2010.(XII.23.) ÖR. építményadóról  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu, 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény 17. § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Földbérbeadásból származó jövedelemadó: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról,465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1995. évi CXVII. a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 17 § 4. bekezdés, 73.  § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földbérbeadásból származó jövedelemadó fizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i, j, l, m, n, na, ne, nf, 
nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 

Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a., b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 
törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 

adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu  

 

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 



Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgáltatások fogadása  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, 3. § a, b, c, d, i, j, k, 2017.évi CL. törvény az 
adózás rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 9. §. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

   



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Gépjárműadó adóztatás: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 87. §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1991.évi LXXXII. törvény a 
gépjárműadóról 2. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: gépjárműadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
35. § (2) bekezdés, 14/2014. (XI. 26.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, j, l, m, n, na, ne, nf, nh, 
o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 35. § (2) 
bekezdés, 14/2014. (XI. 26.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 
törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 

adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a, b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról 86, 87.§ d), 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
35. § (2) bekezdés, 14/2014. (XI. 26.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
35. § (2) bekezdés, 14/2014. (XI. 26.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §,, 1990.évi C. törvény a helyi 
adókról 35. § (2) bekezdés, 14/2014. (XI. 26.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 
törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 

adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgáltatások fogadása  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
35. § (2) bekezdés, 14/2014. (XI. 26.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 14. §., 15. § 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 
törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 

adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
35. § (2) bekezdés, 14/2014. (XI. 26.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Helyi iparűzési adó: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 



Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról,465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
35. § (2) bekezdés, 14/2014. (XI. 26.) ÖR. helyi iparűzési adóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 
törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 

adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegen bevételek számla: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
12. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegen bevételek számla: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i,  j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról 105 §, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság, munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegen bevételek számla: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegen bevételek számla: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Idegen bevételek számla: befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  



Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Idegen bevételek számla: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 



Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: idegen bevételek kategóriájába tartozó adók módjára 
behajtandó köztartozások megfizetésére kötelezett magánszemélyek 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánfőzött párlat berendezés nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 



4. Az adatkezelés célja: Magánfőzés ellenőrzésével összefüggő adatok nyilvántartása   
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól, 2. § (1) a, b, c, d, j, p; 3. § a, b, c, d, j, p, 2017. évi CL. törvény az 
adózás rendjéről, 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánfőző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Magánszemélyek kommunális adója: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 



Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 13/2014. (XI. 26.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 
 
 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Magánszemélyek kommunális adója: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, j, l, m, n, na, ne, nf, nh, 
o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 24. §, 13/2014. 
(XI. 26.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 



7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánszemélyek kommunális adója: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a., b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 13/2014. (XI. 26.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 



 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánszemélyek kommunális adója: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 13/2014. (XI. 26.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Magánszemélyek kommunális adója: adóigazolás tárgyában 
  



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása,  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 13/2014. (XI. 26.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Magánszemélyek kommunális adója: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   



Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgálatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, f, j, k, 3. § a, b, c, d, f, j, k, 2017.évi CL. törvény az 
adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 13/2014. (XI. 26.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 8 §-10 § 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 

  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Magánszemélyek kommunális adója: befizetések nyilvántartása tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 13/2014. (XI. 26.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Magánszemélyek kommunális adója: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 



Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
24. §, 13/2014. (XI. 26.) ÖR. magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemélyek kommunális adójának megfizetésére 
kötelezett magánszemély adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Pótlék nyilvántartása: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 



Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

  

 
 
 
 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Pótlék nyilvántartása: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 



4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i, j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az 
adóigazgatás rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható 
végrehajtási eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 
465/2017.(XII.28.)Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 
Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Pótlék nyilvántartása: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 



6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Pótlék nyilvántartása: adóigazolás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 



10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 

  



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Pótlék nyilvántartása: befizetések nyilvántartása tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 
 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Pótlék nyilvántartása: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 



Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről 206-209 §, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett magánszemély 
adózók 

7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 



Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §, 10/2013. (XI. 27.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 
 
 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Talajterhelési díj: adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés 



5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, i, j, k, l, m, n, na, ne, 
nf, nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról 
11. §, 10/2013. (XI. 27.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 

Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság, munkabér, nyugdíj letiltás. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a., b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §, 10/2013. (XI. 27.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 



8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §, 10/2013. (XI. 27.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 



 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: adóigazolás tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása, 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §, 10/2013. (XI. 27.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, i, j, k, 3. § a, b, c, d, i, j, k, 2017.évi CL. törvény az 
adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §,  10/2013. (XI. 27.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 17. §. 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: befizetések nyilvántartása tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   



2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §,  10/2013. (XI. 27.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
  
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Talajterhelési díj: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

12. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

13. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

14. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 



15. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
16. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 2003. évi LXXXIX. tv. a 
környezetterhelési díjról 11. §,  10/2013. (XI. 27.) ÖR. a talajterhelési díj fizetésről 

17. Az adatkezeléssel érintettek köre: talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemélyek 
18. Ha van, az adatok címzettjei: - 
19. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
20. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
21. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
22. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Telekadó: (átfutó) függő tételek rendezése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, függő(átfutó) tételek rendezése 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k; 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
18. §, 12/2014. (XI. 26.) ÖR. Telekadóról szóló  



6. Az adatkezeléssel érintettek köre: telekadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám,  
 
 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Telekadó:  adóbehajtás, adóbeszedés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés  
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, l, m, n, o, 3. § a., b, c, d, j, k, l, m, n, na, ne, nf, 
nh, o, 2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás 
rendtartásáról, 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási 
eljárásokról, 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C.t örvény a helyi adókról 18. §, 12/2014. 
(XI. 26.) ÖR. Telekadóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: telekadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. kerületi Hivatal 

Egészségbiztosítási Főosztály 1139 Budapest, Teve u 1/A-C. . adatkérés adótartozással 
rendelkező adózók esetében. Adatszolgáltatás alapján járandóság  munkabér, nyugdíj letiltás. 



8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Telekadó: adóellenőrzés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóellenőrzés, adatszolgáltatások, 
adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, 3. § a., b, c, d, j, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
18. §, 12/2014. (XI. 26.) ÖR. Telekadóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: telekadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Telekadó: adóhatóság által vezetett számlákról történő utalás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, számlákról történő utalások 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a., b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
18. §, 12/2014. (XI. 26.) ÖR. Telekadóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: telekadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Telekadó: adóigazolás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 



Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóhatósági igazolás kiadása, vagyoni 
helyzetről igazolás kiadása,  

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 24. §,, 1990.évi C. törvény a helyi 
adókról 18. §, 12/2014. (XI. 26.) ÖR. Telekadóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: telekadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 
 
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Telekadó: adókivetés, adóbevallás, adatbejelentés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   



elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 
3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  

SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, 
adatszolgáltatások, adatszolgáltatások fogadása 

5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, j, k, 3. § a, b, c, d, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
18. §, 12/2014. (XI. 26.) ÖR. Telekadóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: telekadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Iroda 1138 Budapest, Váci út 135-139. E-adaton adatszolgáltatás a 37/2015. 
(XII.28.) NGM rendelet 11. § 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 
ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 

 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Telekadó:  befizetések nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, adóbeszedés, befizetések nyilvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 



kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, d, k, 3. § a, b, c, d, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
18. §, 12/2014. (XI. 26.) ÖR. Telekadóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: telekadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám,  
 

 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Telekadó: értesítés számlaegyenlegekről tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:  
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu     
A honlap URL-je: www.cegled.hu/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato   

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:   
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06 53 511-400   
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M.,  
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2.  
 Telefonszám: 06 30 210 2841,  
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Adónyilvántartás, adókivetés, értesítés számlaegyenlegről 
5. Az adatkezelés jogalapja: 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól 2. § (1) a, b, c, j, k, 3. § a, b, c, j, k, 2017.évi CL. törvény az adózás 
rendjéről, 2017.évi CLI. törvény az adóigazgatás rendtartásáról, 465/2017.(XII.28.) 
Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól, 1990.évi C. törvény a helyi adókról 
18. §, 12/2014. (XI. 26.) ÖR. Telekadóról szóló 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: telekadó fizetésére kötelezett magánszemély adózók 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 



9. Az adatkezelés időtartama: adókivetés, adóbehajtás, adóbeszedés, adónyilvántartás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: adóztatás megszűnését követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái: Adózói 

törzsadat-nyilvántartás: név, anyja neve, születési név, születési idő, hely, adóazonosítójel, 
adószám, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó adatok: cégkapu, ügyfélkapu 

 

 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás, adatkezelés rendszer neve tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
23. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu 

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
24. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

25. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841, 
gdpr.hungary@gmail.com 

26. Az adatkezelés célja:  
27. Az adatkezelés jogalapja:  

adatkezelésre közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtása  
Az  adatkezelést  jogszabály rendelkezése közvetlenül nem rendeli el, de az adatkezelés a jogszabály  
által elrendelt más közérdekű vagy közhatlami feldat végrehajtása közvetve teszi szükségessé. 
 A jsz. és abból fakadó kötelezettség pontos meghatározása (tv. száma, neve, §, bekezdése, pont, az 
ebből fakadó kötelezettséghez milyen módon van szükség az adatkezelésre) 

28. Az adatkezeléssel érintettek köre: Személyes adatkezelésben részt vevő (személyes adatokat 
megismerő, kezelő, feldolgozó stb.)  munkaköreik megjelölése, az egyes személyeknek az 
adatkezeléssel kapcsolatos konkrét jogosultságai rögzítésével, ezen jogosultságok igazolásának 
módjával 

29. Ha van, az adatok címzettjei: - 
30. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
31. Az adatkezelés időtartama: Személyes adatkezelés időtartama 
32. Az adatok megőrzésének időtartama: Személyes adatkezelés megszüntetésére, az adatok 

törlésére előirányzott határidő 
33. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Ebnyilvántartás tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. 
Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Statisztikai célú nyilvántartás az önkormányzat ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel.  

5. Az adatkezelés jogalapja: _ 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem 

selejtezhető) 
 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet M106 irattári tételszáma szerint NS 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: 
Különleges személyes adatok: - 

 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Állatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megsértése esetén kiszabott állatvédelmi bírságok 

nyilvántartása tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Állatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megsértő természetes 
személyek adatainak nyilvántartása, jogszabályi rendelkezések megsértésével 
kapcsolatban eljárást kezdeményező természetes személyek adatainak nyilvántartása  

5. Az adatkezelés jogalapja: 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1), (2) bekezdés szerinti adatok. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet M105 irattári tételszáma szerint 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Mézelő méhek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Beütemezett rovarirtás előtti értesítés.  
5. Az adatkezelés jogalapja: _ 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet M115 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kút létesítési engedélyek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) a) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G115 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kút üzemeltetési engedélyek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) a) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G115 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kút fennmaradási engedélyek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) a) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G115 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kút megszüntetési engedélyek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) a) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G115 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kúthoz tartozó víztisztító berendezés létesítési engedélyek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) b) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G110 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kúthoz tartozó víztisztító berendezés üzemeltetési engedélyek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) b) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G110 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kúthoz tartozó víztisztító berendezés fennmaradási engedélyek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) b) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G110 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kúthoz tartozó víztisztító berendezés megszüntetési engedélyek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) b) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G110 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Közműpótló berendezések létesítési engedélyeinek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) c) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G110 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Közműpótló berendezések üzemeltetési engedélyeinek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) c) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G110 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Közműpótló berendezések fennmaradási engedélyeinek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) c) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G110 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Közműpótló berendezések megszüntetési engedélyeinek nyilvántartása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság számára adatszolgáltatás 
céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szólo 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) c) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet G110 irattári tételszáma szerint NS 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Zaj- és rezgésvédelmi ügyek: Környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Zajkibocsátási határérték megállapítását kérelmező természetes 
személyek, cégek vagy gazdasági társaságok adatai adatainak nyilvántartása  

5. Az adatkezelés jogalapja: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E118 irattári tételszáma szerint 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Zaj- és rezgésvédelmi ügyek:      Zaj- és rezgésvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megsértésével 

kapcsolatos hatósági nyilvántartás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Zaj- és rezgésvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megsértő 
természetes személyek adatainak nyilvántartása, jogszabályi rendelkezések megsértésével 
kapcsolatban eljárást kezdeményező természetes személyek adatainak nyilvántartása  

5. Az adatkezelés jogalapja: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E118 irattári tételszáma szerint 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Fás szárú növények védelméről szóló jogszabályok rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos 

hatósági nyilvántartás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Fás szárú növények védelméről szóló jogszabályok rendelkezéseit 
megsértő természetes személyek adatainak nyilvántartása, jogszabályi rendelkezések 
megsértésével kapcsolatban eljárást kezdeményező természetes személyek adatainak 
nyilvántartása  

5. Az adatkezelés jogalapja: A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 5. § (4) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E412 irattári tételszáma szerint 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Élelmiszerlánc felügyeleti szervi jogszabályok rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos hatósági 

nyilvántartás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Élelmiszerlánc felügyeleti szervi jogszabályok rendelkezéseit 
megsértő természetes személyek adatainak nyilvántartása, jogszabályi rendelkezések 
megsértésével kapcsolatban eljárást kezdeményező természetes személyek adatainak 
nyilvántartása  

5. Az adatkezelés jogalapja: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló  2008. évi 
XLVI. törvény 50. § (4) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E412 irattári tételszáma szerint 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Hulladék jogellenes elhelyezésével, illetve elhagyásával kapcsolatos hatósági eljárások nyilvántartása: 

Kötelezés elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A jogszabálysértésre figyelmeztető hatósági végzés illetve a kötelező 
hatósági határozatban a kötelezett egyértelmű beazonosításához szükséges személyes 
adatok kezelése.  

5. Az adatkezelés jogalapja: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény törvény 61. § (6) 
 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E412 irattári tételszáma szerint 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok megsértésének jogkövetkezményei: 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály  vagy hatósági határozat megsértése következtében 
hulladékgazdálkodási bírság kiszabása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági határozatban kiszabott hulladékgazdálkodási bírság 
megfizetésére kötelezett személy egyértelmű beazonosításához szükséges személyes adatok 
kezelése.  

5. Az adatkezelés jogalapja: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény törvény 86. § (1) a) 
 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E412 irattári tételszáma szerint 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Meghatalmazott magánszemélyek 3,5 t megengedett együttes össztömeget meghaladó tehergépjárművek 

tárolásával kapcsolatos hatósági ügyek tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Kevesebb mint 10 db tehergépjárművet üzemeltető egyéni 
vállalkozások, cégek, gazdasági társaságok nevében eljáró meghatalmazott 
magánszemélyek adatainak nyilvántartása  

5. Az adatkezelés jogalapja: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 
törvény 9. § (5) b) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet H803 irattári tételszáma szerint 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Avar és kerti hulladék égetési jogszabályok rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos hatósági 

nyilvántartás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetését megsértő mágánszemélyek 
nyilvántartása  

5. Az adatkezelés jogalapja: Cegléd Város Önkormányzata 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati 
rendelete   az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól a 19/2016. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet M119 irattári tételszáma szerint 2 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Szakhatósági állásfoglalás: Helyi környezetvédelmi rendelet előírásainak való megfelelés tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Szakhatósági megkeresések teljesítéséhez szükséges adatok 
felhasználása  

5. Az adatkezelés jogalapja: Cegléd Város Önkormányzatának a helyi környezet és természet 
védelméről  szóló 2/2003. (I. 30.) Ök. rendelete, a 12/2006. (V. 4.), a 20/2008. (V. 26.), a 
3/2009. (I. 29.) KT. rendelet, a 32/2010. (XII. 23.), a 22/2011. (VI. 30.), a 14/2012. (V. 24.) és a 
9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E102 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Szakhatósági állásfoglalás: Helyi építési szabályzatnak és településrendezési eszközöknek való 

megfelelés tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Szakhatósági megkeresések teljesítéséhez szükséges adatok 
felhasználása  

5. Az adatkezelés jogalapja: Cegléd Város Önkormányzata 26/2016. (XI. 9.)  önkormányzati 
rendelete Cegléd Város Helyi Építési Szabályzatáról az 1/2017. (I. 26.), a 20/2017. (VII. 31.) és 
a 28/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Környezetvédelmi ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E102 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Zenés-táncos rendezvények nyilvántartásba vétele tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A zenés-táncos rendezvények nyilvántartásba vétele, nyilvántartás 
elérhetővé tétele  

5. Az adatkezelés jogalapja: a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (3) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet E102 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Önkéntes bejelentés alapján társasház működésével kapcsolatos panasz kivizsgálása tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Társasházak törvényességi felügyeleti ellenőrzése  
5. Az adatkezelés jogalapja:  
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Ügyintéző, iktatás 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 

 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U322 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
A társasházak törvényességi felügyelete keretében a tulajdonos magánszemélyek és közös képviselők 

nyilvántartása tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás  
5. Az adatkezelés jogalapja: Társasházakról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény 27/A,      

 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közös képviselői jogviszony megszűnéséig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U322 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Hivatalból indított társasházak működésének törvényességi felügyelete tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Társasházak törvényességi felügyeleti ellenőrzése  
5. Az adatkezelés jogalapja: Társasházakról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény 27/A,      

 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: önkormányzati ügyintéző, ügykezelő (iktató) 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U322 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Közterületek elnevezésének (földrajzi név meghatározás) előkészítése tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A közterületek elnevezésének előkészítése, amelyeket a képviselő 
testület elé terjesztünk  

5. Az adatkezelés jogalapja: nyilvántartásáról Cegléd Város Önkormányzatának az utcanevek, 
településrész-nevek megállapításának (megváltoztatásának), nyilvántartásának, valamint a házak 
(építési telkek) számozásának rendjéről  szóló 41/1991. (IX. 19) Ök. rendelete, 

6. a 26/2004. (IX. 16.) Ök. rendelet, a 20/2008. (V. 26.) KT. rendelet, 
7. a 22/2011. (VI. 30.), a 14/2012. (V. 24.) és a 23/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításaival egységes szerkezetben 
 

8. Az adatkezeléssel érintettek köre: önkormányzati ügyintéző, iktatás 
9. Ha van, az adatok címzettjei: - 
10. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
11. Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban meghatározott időtartamig. (Nem selejtezhető) 
12. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U322 irattári tételszáma szerint 10 év 
13. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
KCR (Központi Címregiszter) tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a 
különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, és minden hatóság ezt 
az egy azonos adattartalmú nyilvántartást használja.  

5. Az adatkezelés jogalapja: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a 
címkezelésről 2.§ 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Önkormányzati ügyintéző, ügykezelő 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás lezárásáig történő felhasználás. 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U322 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
kereskedelmi nyilvántartás - bejelentés-köteles (megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján) 

tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L113 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
kereskedelmi nyilvántartás - bejelentés-köteles (adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján) 

tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L113 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
kereskedelmi nyilvántartás - bejelentés-köteles (megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján) 

tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 

(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 10. § (5) 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L113 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
kereskedelmi nyilvántartás - üzletköteles (megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján) tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L113 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
kereskedelmi nyilvántartás - üzletköteles (adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján) tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L113 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
kereskedelmi nyilvántartás - üzletköteles (megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján) tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L113 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
ipari tevékenység nyilvántartás - megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet K105 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
ipari tevékenység nyilvántartás - adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet K105 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
ipari tevékenység nyilvántartás - megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet K105 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
piac, vásár nyilvántartás - megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L111 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
piac, vásár nyilvántartás - adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L111 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
piac, vásár nyilvántartás - megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdés 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L111 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
szálláshely nyilvántartás - megkezdés bejelentés - meghatalmazott útján tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12 § (1); (3) bekezdés; 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U322 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
szálláshely nyilvántartás - adatváltozás bejelentés - meghatalmazott útján tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13 § (1) bekezdés; 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U322 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 
  



 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
szálláshely nyilvántartás - megszüntetés bejelentés - meghatalmazott útján tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
            Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   

A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  06 53 511-400 
elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely 
Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 2841,  
gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Hatósági ügyek lebonyolításához szükséges adatok nyilvántartása, 
kezelése  

5. Az adatkezelés jogalapja: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13 § (1) bekezdés; 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kereskedelmi ügyintéző 
7. Ha van, az adatok címzettjei: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Meghatalmazásban foglaltak szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet U322 irattári tételszáma szerint 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Különleges 

személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
ASP-KERET felhasználó kezelés és naplóbejegyzések tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Felhasználók beazonosítása a rendszerbe való belépés engedélyezéséhez, 
valamint a felhasználók tevékenységének naplózása, ezzel biztosítva az esetleges biztonsági 
incidensek okozójának felderítését. 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az önkormányzati ASP rendszerről szól 257/2016. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet 1. § 2. pontja 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CKÖH ASP valamely szakrendszerét felhasználó 
alkalmazottak 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: a felhasználók hozzáférési jogosultságának megszűnéséig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a felhasználói hozzáférési jogosultság megszűnését 

követő 6 hónapig 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A regisztrált 

felhasználók adatbázisában: felhasználó neve, titkosított (vissza nem nyerhető) jelszava, 
jogosultságai, beosztása, email címe, a felhasználó egyedi adatbázisban szereplő 
azonosítója/sorszáma; A tevékenység naplóban: a tevékenység azonosítószáma, időpontja,  
tevékenység jellege/megnevezése, a tevékenységet végző neve 
Különleges személyes adatok: 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Ceglédi KÖH illetve CVÖ dolgozóinak jelenlétét / távollétét rögzítő beléptető rendszere tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a munkaidő betartásának - érkezés, jelenlét és távozás-távollét - 
igazolása (a jelenléti ív elektronikus változata) 

5. Az adatkezelés jogalapja: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 89. § 
(1) bekezdése 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CKÖH/CVÖ alkalmazottak 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: foglalkoztatási jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: foglalkoztatási jogviszony időtartamát követő 5 évig 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, belépés 

időpontja, távozás időpontja 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
CKÖH betöltetlen közszolgálati álláshelyére meghirdetett pályázatra 

benyújtott pályaművek kezelése, pályázati eljárás tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a betöltetlen közszolgálati álláshelyre a képesítési előírásoknak és 
munkáltatói szempontoknak megfelelő dolgozó kiválasztása foglalkoztatás céljából 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: közszolgálati álláshelyre meghirdetett pályázatra pályázó 

személyek 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: a pályázat eredményének megállapítását követő munkanap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: sikertelen pályázat esetén az eredmény megállapítását 

követő munkanap, sikeres pályázat esetén közszolgálati jogviszony / munkaviszony megszűnte 
után 50 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: pályázó neve, 
születési neve, születési helye, időpontja, anyja neve, állandó lakóhelye, tartózkodási helye, 
telefonszáma, meglévő és korábbi munkáltatóira, beosztására, munkakörére vonatkozó adatok, 
képesítésére, iskolai végzettségére, idegennyelv tudására vonatkozó adatok, arcmás (fénykép) 
munkából való távollétének jogcíme és időtartama - a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a 
végkielégítés adatai a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával 
összefüggő adatai [41. § (1)-(2) bek.]. / a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 
bizonyítvány száma, kelte; a pályázó családi állapota, állampolgársága. 

Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ceglédi és kőröstetétleni pályázóinak 

nyilvántartása tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázati 
eljárás lebonyolítása 

5. Az adatkezelés jogalapja: a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a pályázó és közös háztartásban élő hozzátartozója 
7. Ha van, az adatok címzettje: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: a pályázat elbírálását követő 1 évig tart a hozzáférés 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az 1 évig tartó hozzáférés megszűnéséig 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A pályázó 

családi és utóneve (születési családi és utóneve), születési helye, ideje, anyja születési családi és 
utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely, 
elektronikus levelezési címe. Felsőoktatási intézmény neve. 
Különleges személyes adatok: a pályázó és közös háztartásban élő hozzátartozója jövedelmi, 
adott esetben munkaképességére utaló adatai 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Ceglédi KÖH ügyintézőinek elérhetőségei tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a Ceglédi KÖH vezetői és beosztott dolgozói elérhetőségeinek közzététele 
az egymással és ügyfelekkel történő gyors információcsere érdekében 

5. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet I. táblázat 1-4. pontjai 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CKÖH/CVÖ foglalkoztatotti jogviszonyban álló dolgozója 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: az érintett hivatali / önkormányzati dolgozó foglalkoztatotti 

jogviszonyának megszűnését követő munkanap 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az érintett hivatali / önkormányzati dolgozó 

foglalkoztatotti jogviszonyának megszűnését követő munkanap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Ceglédi KÖH 

dolgozójának neve, hivatali telefonszáma, hivatali e-mail címe, munkaköri szervezeti egysége és 
munkavégzésének helye 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (CRNÖ) Képviselő-testülete és 

bizottsága tagjainak elérhetőségi adatai tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: CRNÖ Képviselő-testülete és bizottsága tagjai elérhetőségi adatai a 
meghívók és előterjesztések kézbesítése, valamint egyeztetés és egyéb információ átadása-
kérése, céljából 

5. Az adatkezelés jogalapja: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 89. § 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CRNÖ Képviselő-testülete és bizottsága tagjai 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: képviselői mandátum, bizottsági megbízatás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: képviselői mandátum, bizottsági megbízatás 

időtartamát követő munkanap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: 

önkormányzati képviselő és képviselői mandátummal nem rendelkező bizottsági tag neve, 
lakcíme, levelezési címe, telefonszáma és e-mail címe 
Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (CRNÖ) Képviselő-testülete tagjainak és 

hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata 
tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben előírt 
vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének igazolása 

5. Az adatkezelés jogalapja: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. örvény 103. §-a, 
az Mötv. 39. § (1) bekezdése és 2. melléklete 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CRNÖ Képviselő-testületének tagjai és közös háztartásban 
élő hozzátartozói 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: következő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség időtartamáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a képviselői mandátum időtartama 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: a 

nyilatkozatot adó képviselő neve, a vele közös háztartásban élő házastárs/élettárs és gyermek 
neve,ingatlantulajdon / tulajdoni hányad, területnagyság, művelési ág / megnevezés / épület 
rendeltetése,  gépjármű megnevezése, típusa, szerzés ideje, jogcíme, köztartozás, hiteltartozás, 
kölcsöntartozás, tiszteletdíjon felüli jövedelem, befektetett megtakarítás, készpénz, munkahely, 
foglalkozás, tevékenység, melyből adóköteles jövedelem származik, gazdasági társaságban fennálló 
tisztség, érdekeltség, tulajdonrész, gazdasági társaság cégadatai 

Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (CTKT) Tanácsa és 

bizottsága tagjainak elérhetőségi adatai tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: CTKT Tanácsa és bizottsága tagjai elérhetőségi adatai a meghívók és 
előterjesztések kézbesítése, valamint egyeztetés és egyéb információ átadása-kérése, céljából 

5. Az adatkezelés jogalapja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 94-95. § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CTKT Tanácsa és bizottsága tagjai 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: CTKT tanácsban a képviseleti jog időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: CTKT tanácsban a képviseleti jog időtartamát követő 

munkanap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: CTKT küldött 

neve, levelezési címe, telefonszáma és e-mail címe 
Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottsága nem képviselő tagjának 

vagyonnyilatkozata tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, 
valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából az a személy, aki 
önállóan, vagy testület tagjaként közigazgatási hatósági ügyben, vagy közbeszerzési eljárás 
során  feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami 
vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint önkormányzati pénzügyi támogatási 
pénzkeretek tekintetében egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás 
lefolytatása során, vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a 
felhasználással való elszámoltatás során feladatot lát el, tisztséget, illetve munkakört tölt be (a 
továbbiakban együtt: kötelezett), törvényben meghatározott esetekben, törvényben rögzített 
adattartalommal nyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók 
jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. 

5. Az adatkezelés jogalapja: egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény; valamint a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 54. § (8) bekezdése 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CVÖ Képviselő-testülete bizottságának képviselői 
mandátummal nem rendelkező tagjai 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: a bizottsági tagság időtartamáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését 

követő legfeljebb 8 nap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: a 

vagyonnyilatkozattételre kötelezett személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, a 
nyilatkozattevő előző öt évre vonatkozó jövedelme, tevékenysége, ingatlantulajdona, nagy értékű 
ingóságai, értékpapírban elhelyezett megtakarítása, hiteltartozása, készpénz-megtakarítása. 

Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
CVÖ Képviselő-testülete és bizottsága tagjainak elérhetőségi adatai tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Cegléd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete és bizottsága tagjai 
elérhetőségi adatai a meghívók és előterjesztések kézbesítése, valamint egyeztetés és egyéb 
információ átadása-kérése, céljából 

5. Az adatkezelés jogalapja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 44. § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Cegléd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete és 
bizottsága tagjai  

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: képviselői mandátum, bizottsági megbízatás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: képviselői mandátum, bizottsági megbízatás 

időtartamát követő munkanap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: 

önkormányzati képviselő és képviselői mandátummal nem rendelkező bizottsági tag neve, 
lakcíme, levelezési címe, telefonszáma és e-mail címe 
Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
CVÖ Képviselő-testülete tagjainak és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata 

tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvényben (Mötv.) előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének igazolása 

5. Az adatkezelés jogalapja: Mötv. 39. § (1) bekezdése és 2. melléklete, valamint a Képviselő-
testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletének 4.1.1.1. alpontja 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CVÖ Képviselő-testületének tagjai és közös háztartásban 
élő hozzátartozói 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: következő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség időtartamáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a képviselői mandátum időtartama 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: a 

nyilatkozatot adó képviselő neve, a vele közös háztartásban élő házastárs/élettárs és gyermek 
neve,ingatlantulajdon / tulajdoni hányad, területnagyság, művelási ág / megnevezés / épület 
rendeltetése,  gépjármű megnevezése, típusa, szerzés ideje, jogcíme, köztartozás, hiteltartozás, 
kölcsöntartozás, tiszteletdíjon felüli jövedelem, befektetett megtakarítás, készpénz, munkahely, 
foglalkozás, tevékenység, melyből adóköteles jövedelem származik, gazdasági társaságban fennálló 
tisztség, érdekeltség, tulajdonrész, gazdasági társaság cégadatai 

Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
CSED, GYED, GYES nyilvántartása tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bérszámfejtéshez információ szolgáltatása 
5. Az adatkezelés jogalapja: az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény 50. §, valamint az 

államháztartás rendjéről szóló 2011. évi CXCV törvény 68. § és 106/A. § 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a CKÖH-hel, valamint Cegléd Város Önkormányzatával 

foglalkoztatási jogviszonyban lévő dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettje: Magyar Államkincstár 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közszolgálati jogviszony, illetve munkaviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: közszolgálati jogviszony / munkaviszony megszűnte után 

50 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, TAJ 

szám, gyermek adatai (neve, szül. adatai, taj száma), bankszámlaszám, születési anyakönyvi 
kivonat 
különleges személyes adatok kategóriái: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Ceglédi KÖH és CVÖ dolgozóinak bérjellegű egyéb juttatásai tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: köztisztviselők, munkavállalók részére jutalmat, célfeladatoz kapcsolódó 
jutalmat megállapító munkáltatói intézkedés végrehajtása 

5. Az adatkezelés jogalapja: Art. 50. § , Áht. 68 §, 106/A. § 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CKÖH köztisztviselői és munkavállalói, Cegléd Város 

Önkormányzata munkavállalói 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: munkaviszony / közszolgálati jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: munkaviszony / közszolgálati jogviszony megszűnését 

követő 50 év elteltével 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: jutalomban, 

céljutalomban részesülő dolgozó neve, születési neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, 
szervezeti egysége, besorolása, a részére megállapított jutalom összege. 

Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Ceglédi KÖH és CVÖ köztisztviselőinek, munkavállalóinak (ide értve közfoglalkoztatott) 

fegyelmi, kártérítési felelősségi ügyei tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A fegyelmi, kártérítési ügyek, büntetések, jogkövetkezmények 
nyilvántartása, az érintett dolgozó előmenetelének megfelelő nyomon követése. 

5. Az adatkezelés jogalapja: a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 
31/2012. (III. 7.) Korm. Rendelet 3-4. §-ai; a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény XIV. fejezete. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CKÖH köztisztviselői és munkavállalói, Cegléd Város 
Önkormányzata munkavállalói 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: munkaviszony / közszolgálati jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: munkaviszony / közszolgálati jogviszony megszűnését 

követő 10 év elteltével 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: jutalomban, 

céljutalomban részesülő dolgozó neve, születési neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, 
szervezeti egysége, besorolása, a részére megállapított jutalom összege. 

 
Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
alapellátó egészségügyi szolgáltatók adatai tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: egészségügyi alapellátás feltételeinek (szolgáltatók működési engedélye, 
orvosi rendelők adatai-körzetenként, védőnők, szakdolgozók szerződései, működési engedélye) 
biztosítása 

5. Az adatkezelés jogalapja: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2/2000. 
törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. EÜM. 
rendelet, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. Korm. rendelet, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. ESZCSM rendelet, az 
iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. évi NM rendelet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Cegléd és Kőröstetétlen egészségügyi alapellátásában – 
feladat-ellátási szerződés alapján – résztvevő orvosok, fogorvosok, szakdolgozók, védőnők 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: ügyirat lezárásáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: ügyirat lezárását követő 15 évig 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Név, lakcím, 

anyja neve, szül.hely,idő, TAJ szám, adószám, vállalkozás neve, székhelye, telephelye, 
adószáma, vállalkozás bankszámlaszáma, MESZK, MOK tagsági szám, diploma helye, ideje, 
száma, szakvizsga neve, helye, ideje, száma, ÁNTSZ működési engedély száma, kiadásának 
dátuma, telefonszám, rendelési idők 
Különleges személyes adatok: a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 
bizonyítvány száma, kelte 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
földforgalmi ügyben érintett természetes személyek adatai tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a földforgalmi intézkedések jogszabály szerinti teljesítse: mezőgazdasági 
célú ingatlanok adásvételi, haszonbérleti szerződéseinek közzétételi kérelme nyilvántartásba 
vétele, személyes adat nélküli hirdetmény közzététele, beérkező vételi- haszonbérleti ajánlatok 
nyilvántartásba vétele, eljárásban érintettek értesítése, lezárt ügyirat őrzése 

5. Az adatkezelés jogalapja: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. éi CXXII. 
törvény 21. § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: földforgalmi ügyben eladóként, vevőként, haszonbérbe-
adóként, haszonbérbe-vevőként, szerződéses tanúként, meghatalmazott képviselőként, 
ajánlattevőként érintett természetes személyek 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: ügyirat lezárását követő 5 év 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: ügyirat lezárását követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: ügyfél, 

ügyben érintett más személy neve, címe, e-mail címe, ügyfélkapu; kiskorút érintő, vagy személyi 
adatot érintő ügyben: születési név, születési hely, idő, anyja neve, szig. száma, adóazonosító jel 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Hivatalos honlapokon közzétett személyes adatok kezelése tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Közzétételi kötelezettség tejesítése 
5. Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CVÖ, illetve Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, bizottsága hatáskörébe tartozó döntésben érintett személyek 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közzétételt követő 1 évig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: közzétételt követő 1 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Természetes 

személyt érintő határozatban az érintett neve, lakcíme, vagy érintetthez köthető más ingatlan 
címe 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Informatikai hozzáférési jogosultságok nyilvántartása tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Felhasználók beazonosítása a rendszerbe való belépés engedélyezéséhez, 
valamint a felhasználók tevékenységének naplózása, ezzel biztosítva az esetleges biztonsági 
incidensek okozójának felderítését. 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (CKÖH Informatikai Biztonsági 
Szabályzatának elfogadásával, valamint a regisztráció igénylésével) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CKÖH/CVÖ informatikai rendszereit felhasználó 
alkalmazottak 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A dolgozók adott informatikai rendszer használati jogosultsága 

fennállásának időpontjáig. 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A foglalkoztatási jogviszony megszűnésének 

időpontjában törlésre kerülnek az adatok. 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, 

szervezeti egység neve, érintett informatikai rendszer neve, felhasználónak kiosztott 
jogosultságok 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Informatikai eszköz-nyilvántartás tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Az egyes informatikai rendszerek felhasználóinak nyilvántartása, és 
jogosultságok időszakos felülvizsgálata. 

5. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (a hivatal Informatikai Biztonsági 
Szabályzatának elfogadásával, valamint a regisztráció igénylésével) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CKÖH, illetve CVÖ informatikai eszközt használó dolgozói 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Az alkalmazottak az adott informatikai eszköz használati 

jogosultságuk fennállásának időpontjáig. 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A használati jogosultság megszűnésének időpontjában 

törlésre kerülnek az adatok. 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, 

szervezeti egység neve, informatikai eszközre vonatkozó hardveres és szoftveres adatok 
Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
CVÖ Képviselő-testülete munkáltatói jogkörébe tartozó önkormányzati költségvetési szerv 

magasabb vezetőjének (intézményvezető) személyi anyaga tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: az intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok 
gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének biztosítása az 
intézményvezetői magasabb vezetői megbízás időtartamára 

5. Az adatkezelés jogalapja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
83./B. §  

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Cegléd Város Önkormányzatával közalkalmazotti 
jogviszonyban álló magasabb vezető (intézményvezető) 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: magasabb vezetői megbízás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: határozatlan időtartam 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: Az 
intézményvezető - neve (leánykori neve)- születési helye, ideje - anyja neve - TAJ száma, 
adóazonosító jele - lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma - családi állapota - gyermekeinek 
születési ideje - egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete - legmagasabb iskolai végzettsége (több 
végzettség esetén valamennyi) - szakképzettsége(i) - iskolarendszeren kívüli oktatás keretében 
szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai - 
tudományos fokozata - idegennyelv- ismerete - a korábbi foglalkoztatási jogviszonyban töltött 
időtartamok megnevezése, - a munkahely megnevezése, - a megszűnés módja, időpontja - a 
közalkalmazotti jogviszony kezdete - állampolgársága - a jubileumi jutalom és a végkielégítés 
mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok - a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, 
székhelye, statisztikai számjele - e szervnél a jogviszony kezdete - a közalkalmazott jelenlegi 
besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma - címadományozás, 
jutalmazás, kitüntetés adatai - a minősítések időpontja és tartalma - személyi juttatások - a 
közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama - a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a 
végkielégítés adatai A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő 
adatai [41. § (1)-(2) bek.]. / 
 
Különleges személyes adatok: a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány 
száma, kelte 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Iratkezelés során (érkeztetés, iktatás) nyilvántartott ügyfél (partner) azonosító adatok 

tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a Ceglédi KÖH feladatkörébe tartozó ügyek és ügyfelek iratkezelési 
szabályozásnak megfelelő nyilvántartása 

5. Az adatkezelés jogalapja: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény; - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet; az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet; az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény; Mötv. 114. §; az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) 
Korm. rendelet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CVÖ, Kőröstetétlen Község Önkormányzata, CRNÖ CKÖH 
jegyzője hatáskörébe tartozó közigazgatási ügy, vagyongazdálkodási, közszolgáltatási 
feladatkör, köznevelési, egészségügyi, szociális alapellátás feladatkör ügyfele, más érintettje 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: határozatlan 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet értelmében az iktatókönyv (és adattartalma) 
nem selejtezhető - U406-NS-15; az előadói ív (az ügyirattal együtt) az ügytípushoz BM rendelet 
által rendelt irattári tételszám alapján, az ügy lezárását követő 1 évtől 50 év időtartam letelte 
után selejtezhető, vagy nem selejtezhető 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: ügyfél, 
ügyben érintett más személy neve, címe, e-mail címe, ügyfélkapu; kiskorút érintő, vagy személyi 
adatot érintő ügyben: születési név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ száma, személyi 
igazolvány. száma, adóazonosító jel 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Cegléd Város Önkormányzata részéről kitüntetett, illetve kitüntetésre felterjesztett személyek 

nyilvántartása tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: elismerésre javasolt és elismerésben részesített személyek adatainak, 
életrajzának (méltatásának) nyilvántartásba vétele, előterjesztése a tárgy- és pénzjutalom 
átadása, és a későbbi megemlékezések céljából 

5. Az adatkezelés jogalapja: a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 38/2003. (XII. 31.) Ök. rendelet; a "díszpolgári cím adományozásáról”szóló 3/1993. (I. 
29.) Ök. rendelet; a Gubody Ferenc Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
12/1998. (VII. 10.) Ök. rendelet;a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselők részére adható egyéb juttatásokról és munkájuk elismeréséről szóló 15/2015. (V. 
29.) önkormányzati rendelet 14. §-a 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: kitüntetésre javasolt személyek 
7. Ha van, az adatok címzettje: a kitüntetett személy méltatása a Kossuth Művelődési Központ 

Nonprofit Közhasznú Kft. (rendezvényszervező) részére 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: ügyirat lezárását követően határozatlan időtartam 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: határozatlan időtartam 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: kitüntetett, 

kitüntetésre javasolt személy neve, születési helye, ideje, elérhetősége, iskolai végzettsége, 
képesítése, foglalkozása, elnyert kitüntetései, címei, lakcíme, telefonszáma, e-mail elérhetősége 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Cegléd Város, valamint Kőröstetetétlen Község Önkormányzata közfoglalkoztatott munkavállalói 

foglalkoztathatósági szakvéleményének nyilvántartása 
tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: közfoglalkoztatás törvényességi feltételének biztosítása 
5. Az adatkezelés jogalapja: a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/B. §-a. 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Kőröstetétlen Község Önkormányzatával, valamint Cegléd 

Város Önkormányzatával munkaviszonyban álló közfoglalkoztatottak 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közfoglalkoztatotti jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: közfoglalkoztatotti jogviszony megszűnését követő 50 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, 
születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma 

Különleges személyes adatok: munkavállalási képesség csökkent / nem csökkent (egészségi 
állapotra vonatkozó információ nélkül) 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Ceglédi KÖH közterület-felügyelő munkakörben dolgozó köztisztviselőinek 

egészségi alkalmassági vizsgálatai nyilvántartása tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai  (előzetes, időszaki, 
és soron kívüli) alkalmassági vizsgálatának igazolása, érvényességének nyomon követése 

5. Az adatkezelés jogalapja: a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági 
követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet 15. § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a CKÖH-hel közszolgálati jogviszonyban lévő közterület-
felügyelők 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közszolgálati jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: közszolgálati jogviszony megszűnését követő 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, születési 

név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, munkakör megnevezése, alkalmassági 
vizsgálat tervezett időpontja 
Különleges személyes adatok: látás, hallás, krónikus betegség, időszaki alkalmasság ténye 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Ceglédi KÖH köztisztviselőinek (ide nem értve: közterület-felügyelők), és CVÖ munkavállalóinak 
(ide nem értve: közfoglalkoztatott,mezőőr; nyári diákfoglalkoztatott) egészségügyi alkalmassági 

vizsgálatainak nyilvántartása tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a közszolgálati tisztviselők munkaköri tevékenységéhez szükséges 
egészségügyi alkalmasságának igazolása, érvényességének nyomon követése 

5. Az adatkezelés jogalapja: a munkaköri, szakmai, illetve személyi alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a CKÖH-hel közszolgálati jogviszonyban lévő dolgozók, ide 
nem értve a közterület-felügyelőket 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közszolgálati jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: közszolgálati jogviszony megszűnését követő 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, születési 

név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, munkakör megnevezése; tartós távollét 
oka; alkalmassági vizsgálat következő (tervezett) időpontja 
Különleges személyes adatok: látás (szemüveg), hallás (hallókészülék), krónikus betegség, 
alkalmasság, vagy alkalmatlanság ténye (egészségi állapotra vonatkozó egyéb információ 
nélkül) 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
köztisztviselők egyéni képzési terve tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Ceglédi KÖH közszolgálati jogviszonyban lévő dolgozói kötelező 
képzéseinek előírása, teljesítés nyomonkövetése, ellenőrzése 

5. Az adatkezelés jogalapja: a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. 
(IX.28.) Korm. rendelet 8. § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CKÖH-hel közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: tárgy évet követő 2 évig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: tárgy évet követő 2 évig 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: köztisztviselő 

neve, születési ideje, anyja neve, tárgy évben teljesítendő képzés megnevezése, megszerzendő 
kreditpontok, tanúsítvány 

 
Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
CKÖH köztisztviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozata  tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, 
valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából az a személy, aki 
önállóan, vagy testület tagjaként közigazgatási hatósági ügyben, vagy közbeszerzési eljárás során  
feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek 
tekintetében egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy 
önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámoltatás 
során feladatot lát el, tisztséget, illetve munkakört tölt be (a továbbiakban együtt: kötelezett), törvényben 
meghatározott esetekben, törvényben rögzített adattartalommal nyilatkozatot tesz a saját és a vele egy 
háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. 

5. Az adatkezelés jogalapja: egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény 8. § (3) bekezdése 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a CKÖH-hel közszolgálati jogviszonyban lévő 
köztisztviselői 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: következő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség időtartamáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését 

követő legfeljebb 8 nap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: a 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, a 
nyilatkozattevő előző öt évre vonatkozó jövedelme, tevékenysége, ingatlantulajdona, nagy értékű 
ingóságai, értékpapírban elhelyezett megtakarítása, hiteltartozása, készpénz megtakarítása, közös 
háztartásban élő hozzátartozói ugyanezen adatai 

Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
CKÖH közszolgálati alapnyilvántartás  tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a köztisztviselői szolgálati jogviszonyból származó jogok gyakorlásához 
és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének biztosítása a köztisztviselői 
szolgálati jogviszony alanyai számára. 

5. Az adatkezelés jogalapja: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 117. § 
(1) bekezdése 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a CKÖH-hel közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselők 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Államkincstár 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közszolgálati jogviszony időtartama, illetve annak megszűnését 

követően, határidő nélkül 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: közszolgálati jogviszony időtartama, illetve annak 

megszűnését követően, határidő nélkül 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A 

köztisztviselő családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja 
születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma, családi állapota, 
adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, fizetési számlaszáma, e-mail címe és a Kttv. 21. 
§ (2) bekezdés szerinti elektronikus elérhetősége, fényképe, önéletrajza, eltartott gyermeke(i), családi és 
utóneve, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely, 
adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele. A köztisztviselő legmagasabb iskolai végzettsége 
(több végzettség esetén valamennyi), szakképzettsége(i), iskolarendszeren kívüli oktatás keretében 
szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai, 
tudományos fokozata, idegennyelv-ismerete, képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre 
vonatkozó adatai. A köztisztviselő korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok, a munkahely 
megnevezése, jogviszony típusának megnevezése, beosztás, besorolás, munkakör, jogviszony 
kezdő/befejező dátuma, a megszűnés módja. A közszolgálati jogviszony kezdete, a kiszámításánál 
figyelmen kívül hagyandó időtartamok. A köztisztviselő állampolgársága, közigazgatási alapvizsga 
adatai, közigazgatási szakvizsga adatai, a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának 
alapjául szolgáló időtartamok, esküokmány száma, kelte, közigazgatási versenyvizsga adatai, a 
munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai. E szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony 
kezdete, a köztisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, munkakör(ök) megnevezése és a 
betöltés időtartama, FEOR-szám, vezetői kinevezésének és megszűnésének adatai, címadományozás, 



jutalmazás, kitüntetés adatai, a minősítések időpontja, hatályos fegyelmi büntetés, pályázatának adatai, 
kompetenciaadatai, próbaidejének adatai, személyi juttatások nyilvántartása a központi létszám- és 
bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer figyelembevételével. A köztisztviselő munkából való 
távollétének jogcíme és időtartama, a közszolgálati jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és 
határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai, a felmentési időtartam adatai. A 
köztisztviselő összeférhetetlenséggel összefüggő adatai. Az állami készfizető kezességvállalással 
összefüggő adatok (a hitelszerződést kötő pénzintézet neve, címe; az állami kezességvállalással 
biztosított hitel nagysága; a hitel lejártának időpontja) 

Különleges személyes adatok: a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány 
száma, kelte. 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének bizottsága nem képviselő tagjának 

vagyonnyilatkozata tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, 
valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából az a személy, aki 
önállóan, vagy testület tagjaként közigazgatási hatósági ügyben, vagy közbeszerzési eljárás 
során  feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami 
vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint önkormányzati pénzügyi támogatási 
pénzkeretek tekintetében egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás 
lefolytatása során, vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a 
felhasználással való elszámoltatás során feladatot lát el, tisztséget, illetve munkakört tölt be (a 
továbbiakban együtt: kötelezett), törvényben meghatározott esetekben, törvényben rögzített 
adattartalommal nyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók 
jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. 

5. Az adatkezelés jogalapja: egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény; valamint a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 54. § (8) bekezdése 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
bizottságának képviselői mandátummal nem rendelkező tagjai 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: a bizottsági tagság időtartamáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését 

követő legfeljebb 8 nap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: a 

vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, a 
nyilatkozattevő előző öt évre vonatkozó jövedelme, tevékenysége, ingatlantulajdona, nagy értékű 
ingóságai, értékpapírban elhelyezett megtakarítása, hiteltartozása, készpénz-megtakarítása. 

Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Köröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete és 

bizottsága tagjainak elérhetőségi adatai tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Köröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete és bizottsága 
tagjai elérhetőségi adatai a meghívók és előterjesztések kézbesítése, valamint egyeztetés és 
egyéb információ átadása-kérése, céljából 

5. Az adatkezelés jogalapja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 44. § 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Köröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete és 
bizottsága tagjai 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: képviselői mandátum, bizottsági megbízatás időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: képviselői mandátum, bizottsági megbízatás 

időtartamát követő munkanap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: 

önkormányzati képviselő és képviselői mandátummal nem rendelkező bizottsági tag neve, 
lakcíme, levelezési címe, telefonszáma és e-mail címe 
Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak és 

hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata 
tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvényben (Mötv.) előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének igazolása 

5. Az adatkezelés jogalapja: Mötv. 39. § (1) bekezdése és 2. melléklete, valamint a Képviselő-
testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet 53. § (2) bekezdés a) pontja 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-
testületének tagjai és közös háztartásban élő hozzátartozói 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: következő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség időtartamáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a képviselői mandátum időtartama 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: a 

nyilatkozatot adó képviselő neve, a vele közös háztartásban élő házastárs/élettárs és gyermek 
neve,ingatlantulajdon / tulajdoni hányad, területnagyság, művelási ág / megnevezés / épület 
rendeltetése,  gépjármű megnevezése, típusa, szerzés ideje, jogcíme, köztartozás, hiteltartozás, 
kölcsöntartozás, tiszteletdíjon felüli jövedelem, befektetett megtakarítás, készpénz, munkahely, 
foglalkozás, tevékenység, melyből adóköteles jövedelem származik, gazdasági társaságban fennálló 
tisztség, érdekeltség, tulajdonrész, gazdasági társaság cégadatai 

Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján, a tulajdonában lévő 

vagyonelemek hasznosításának végrehajtási intézkedései - lakásbérleti, földhaszonbérleti 
szerződések megkötése tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a nemzeti vagyonkörbe tartozó önkormányzati vagyon jogszabályoknak 
megfelelő hasznosítása, ennek igazolása 

5. Az adatkezelés jogalapja: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2-5. §-ai, Ptk. 6:342-6:348. §-ai, 
valamint 6:349-6:356 §; a vagyongazdálkodásról szóló 5/2013. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: magánszemély bérlő, haszonbérlő, eladó/vevő, valamint az 
ügyben érintett más személy 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: ügyirat lezárását követően határozatlan időtartam 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: határozatlan időtartam 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: 

magánszemély bérlő, haszonbérlő, eladó/vevő, valamint az ügyben érintett más személy neve, 
lakcíme, e-mail címe, ügyfélkapu; kiskorút érintő, vagy személyi adatot érintő ügyben: születési 
név, születési hely, idő, anyja neve, szig. száma, adóazonosító jel, kötelezettségvállalás összege 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Ceglédi KÖH mezőőri munkakörben foglalkoztatott munkavállalói egészségi alkalmassági 

vizsgálatai nyilvántartása tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a mezőőrök egészségi, fizikai és pszichikai (előzetes, időszaki, és soron 
kívüli) alkalmassági vizsgálatának igazolása, érvényességének nyomon követése 

5. Az adatkezelés jogalapja: a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. számú melléklet 6., 
valamint A) pontja. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a CKÖH-hel munkaviszonyban álló mezőőrök 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: munkaviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: munkaviszony megszűnését követő 10 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, születési 

név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, munkakör megnevezése, alkalmassági 
vizsgálat tervezett időpontja 
Különleges személyes adatok: látás, hallás, krónikus betegség, időszaki alkalmasság ténye 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
munka-, és pihenőidő nyilvántartása tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bérszámfejtéshez információ szolgáltatása 
5. Az adatkezelés jogalapja: Kttv. 115. §; MT. 134. § 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a CKÖH-hel, valamint Cegléd Város Önkormányzatával 

foglalkoztatási jogviszonyban lévő dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettje: Magyar Államkincstár 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: közszolgálati jogviszony / munkaviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: közszolgálati jogviszony / munkaviszony megszűnte után 

50 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, adószám, 

távollét időtartama, jogcím kódja (táppénz/szabadság) / egészségügyi adat 
Különleges személyes adatok: - 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Cegléd Város és Kőröstetétlen Község Önkormányzata nyári diákfoglalkoztatott munkavállalói 

előzetes munkaköri alkalmassági igazolásának nyilvántartása 
tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a diák munkavállaló megfelelő munkakörben való foglalkoztathatósági 
feltételének biztosítása 

5. Az adatkezelés jogalapja: munkaköri, szakmai, illetve személyi alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont 
bb) alpontja 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Kőröstetétlen Község Önkormányzatával, valamint Cegléd 
Város Önkormányzatával munkaviszonyba lépő diákok 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: munkaviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: munkaviszony megszűnését követő 50 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, 
születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma 

Különleges személyes adatok: munkavállalási képesség csökkent / nem csökkent (egészségi 
állapotra vonatkozó információ nélkül) 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Cegléd Város és Kőröstetétlen Község Önkormányzata nyári diákfoglalkoztatott 

munkavállalóinak munkaszerződése tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a diák munkavállaló megfelelő munkakörben való foglalkoztathatósági 
feltételének biztosítása 

5. Az adatkezelés jogalapja: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. §, valamint 
44/A. § (6) bekezdése 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Kőröstetétlen Község Önkormányzatával, valamint Cegléd 
Város Önkormányzatával munkaviszonyba lépő diákok 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: munkaviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: munkaviszony megszűnését követő 50 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A dolgozó 

családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és 
utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma, családi állapota, adóazonosító jele, 
társadalombiztosítási azonosító jele, fizetési számlaszáma, e-mail címe, önéletrajza, eltartott 
gyermeke(i), családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhely, 
lakáscím, tartózkodási hely, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele. A munkavállaló 
legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi), szakképzettsége(i), 
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör 
betöltésére jogosító okiratok adatai, tudományos fokozata, idegennyelv-ismerete, képzésre, 
továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre vonatkozó adatai. A köztisztviselő korábbi foglalkoztatásra 
vonatkozó adatok, a munkahely megnevezése, jogviszony típusának megnevezése, beosztás, besorolás, 
munkakör, jogviszony kezdő/befejező dátuma, a megszűnés módja. A közszolgálati jogviszony kezdete, a 
kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó időtartamok. A munkavállaló állampolgársága, jubileumi 
jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok, titoktartási 
nyilatkozat,a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai. E szervnél a munkaviszony 
kezdete, munkabére, munkakör(ök) megnevezése és a betöltés időtartama, FEOR-szám, jutalmazás, 
hatályos fegyelmi büntetés, próbaidejének adatai. A munkavállaló munkából való távollétének jogcíme 
és időtartama, a munkaviszony iszony megszűnésének időpontja, módja, a végkielégítés adatai, a 
felmentési időtartam adatai. 

Különleges személyes adatok: -  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a ceglédi és a kőröstetétleni illetőségű óvodaköteles korú gyermekek nyilvántartásának 

adatai tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: az óvodaköteles korú gyermekek számának, körzeti illetőségének, 
felvételének szervezése 

5. Az adatkezelés jogalapja: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 45. § (8) bekezdése 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Cegléd és Kőröstetétlen állandó lakóhely, vagy tartózkodási 

hely lakcímmel rendelkező, tárgy év augusztus 31-ig 3 éves korukat betöltő gyermekek 
7. Ha van, az adatok címzettje: Cegléd / Kőröstetétlen közigazgatási területén működő, 

területileg illetékes óvoda 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: az adatszűréstől számított 2 évig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: Cegléd/Kőröstetétlen intézményi ellátása megszűnéséig 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: gyermek 

családi és utóneve (születési családi és utóneve), születési helye, ideje, anyja születési családi és 
utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely. 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
pályázati felhívástól függetlenül benyújtott szakmai önéletrajzok őrzése tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: pályázati kiírást nem igénylő munkakör betöltésére alkalmas, önként 
jelentkező munkaerő gyors elérhetősége 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: közszolgálati álláshelyre ajánlkozó személyek 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: az önéletrajz benyújtását követő két év 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az önéletrajz benyújtását követő két év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: a jelentkező 

neve, születési neve, születési helye, időpontja, anyja neve, állandó lakóhelye, tartózkodási 
helye, telefonszáma, meglévő és korábbi munkáltatóira, beosztására, munkakörére vonatkozó 
adatok, képesítésére, iskolai végzettségére, idegen nyelv tudására vonatkozó adatok, arcmás 
(fénykép) családi állapot, állampolgárság. 

Különleges személyes adatok: 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
polgármester, alpolgármester fogadóórájára jelentkezők / résztvevők adatai tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: az önkormányzati tisztségviselők fogadóórájának szervezése, a részvételi 
szándékot jelző személyek beosztása, értesítése 

5. Az adatkezelés jogalapja: az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 6.2.3. és 6.2.4. pontjai 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CVÖ polgármestere, valamint alpolgármestere 
fogadóórájára időpontot kérő személyek 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: ügyirat lezárásáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: ügyirat lezárását követő 2 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: a 

fogadóórára jelentkező / résztvevő személy neve, lakcíme és telefonszáma, vagy e-mail címe 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
A ceglédi és a kőröstetétleni illetőségű szépkorú személyek köszöntése megszervezéséhez szükséges 

adatok, dokumentumok kezelése tárgyában 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a szépkorú személy nyilatkozatának (hozzájárulásának) megfelelő 
köszöntés lebonyolítása 

5. Az adatkezelés jogalapja: a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. 
rendelet 2. § (2) bekezdése b) pontja 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: ceglédi, vagy kőröstetétleni illetőségű szépkorú személyek 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: ügyirat lezárásáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: ügyirat lezárását követő 5 év 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: köszöntéséhez 

hozzájáruló szépkorú személy neve, születési neve, helye és ideje, anyja neve, lakcíme, saját, 
vagy az általa megjelölt hozzátartozó telefonszáma. 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Szerverszobába ideiglenesen belépők nyilvántartása tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A szerverszobába ideiglenesen belépő személyek nyomon követése, ezzel 
biztosítva az esetleges biztonsági incidensek okozójának felderítését. 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (CKÖH Informatikai Biztonsági 
Szabályzatának elfogadásával, valamint a regisztráció igénylésével) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CKÖH/CVÖ alkalmazottak 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A belépés időpontjától, a távozás időpontjáig, folyamatában nézve 

6 hónapig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a 9. pont értelmében, 6 hónap elteltével törlésre 

kerülnek az adatok 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, belépés 

időpontja, távozás időpontja 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
táppénz igazolások, munkabaleseti jegyzőkönyvek nyilvántartása tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bérszámfejtéshez információ szolgáltatása 
5. Az adatkezelés jogalapja: az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény 50. §, valamint az 

államháztartás rendjéről szóló 2011. évi CXCV törvény 68. § és 106/A. § 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: a CKÖH-hel, valamint Cegléd Város Önkormányzatával 

foglalkoztatási jogviszonyban lévő dolgozók 
7. Ha van, az adatok címzettje: Magyar Államkincstár 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: az adatok beérkezésétől a továbbításig terjedő időszak 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: az adatok továbbításával megszűnik az adatkezelés 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: név, lakcím, 

TAJ szám, keresőképtelenség időtartama, valamint 
Különleges adatok: egészségügyi adatok. 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
térinformatikai rendszer felhasználó-kezelés és naplóbejegyzések tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: CVÖ térinformatikai rendszerét felhasználók beazonosítása a rendszerbe 
való belépés engedélyezéséhez, valamint a felhasználók tevékenységének naplózása, ezzel 
biztosítva az esetleges biztonsági incidensek okozójának felderítését. 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (a CKÖH Informatikai Biztonsági 
Szabályzatának elfogadásával, valamint a regisztráció igénylésével) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CVÖ térinformatikai rendszerét felhasználók köre 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: a felhasználók hozzáférési jogosultságának megszűnéséig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a felhasználók hozzáférési jogosultsága megszűnését 

követő 1 évig 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: a regisztrált 

felhasználók adatbázisában: felhasználó neve, email címe, titkosított (vissza nem nyerhető) 
jelszava, jogosultságai, a jogosultság lejártának időpontja, a felhasználó egyedi adatbázisban 
szereplő azonosítója/sorszáma; a tevékenység naplóban: a tevékenység azonosítószáma, 
időpontja, tevékenység jellege/megnevezése, a tevékenységet végző azonosítószáma, neve, 
felhasználó IP-címe 

Különleges személyes adatok: 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Cegléd és Kőröstetétlen választási szervei tagjainak nyilvántartása tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: a választási szervek létrehozása, működésük biztosítása 
5. Az adatkezelés jogalapja: a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 245. § b) és c) 

pontja; 304. § c) és d) pontja; 311. § c) és d) pontja 
6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Cegléd és Kőröstetétlen illetékes választási szervének 

választott, illetve megbízott tagjai 
7. Ha van, az adatok címzettje: Nemzeti Választási Iroda; www.cegled.hu honlap (szerződött 

üzemeltetője, Tánczos Tibor egyéni vállalkozó) 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: a választási bizottság választott tagja esetében a következő 

általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló ülése, vagy lemondásának, 
halálának napja, összeférhetetlensége időpontja, választójoga megszűnésének időpontja,  a 
választási bizottság megbízott tagja esetében az adott választás végleges eredményének 
jogerőssé válása, vagy megbízása visszavonásának napja, vagy a megbízó jelöltje kiesésének 
napja, lemondása, vagy halála napja, a választási iroda tagja esetében a választási iroda 
vezetőjének döntése szerint, vagy összeférhetetlensége, halála, vagy közszolgálati jogviszonya 
megszűnésének napja 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: választási szerv tagsága megszűnésének napja 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: a választási 

szerv tagjának neve, lakcíme és telefonszáma 
Különleges személyes adatok: a választási bizottság megbízott tagja esetében a választáson 
induló jelölő szerv megnevezése 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Cegléd és Kőröstetétlen választópolgárainak szavazóköri névjegyzéke adatai tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének 
(továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Cegléd és Kőröstetétlen területén választójoggal rendelkező személyek 
részére a választójog biztosítása 

5. Az adatkezelés jogalapja: a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 83. § (2) 
bekezdése 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: Cegléd és Kőröstetétlen, valamint a szavazásra 
átjelentkezett választópolgárok 

7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: a szavazás hivatalos eredményének napjáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a szavazást követő kilencvenedik nap utáni első 

munkanap 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: a 

választópolgár neve, születési neve, lakcíme, személyi azonosító jele, aláírása 
Különleges személyes adatok:- 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
WinSzoc rendszer felhasználó kezelés és naplóbejegyzések tárgyában 

 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. 
rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: 
Adatkezelő neve: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám:  (53) 511-400 
Központi elektronikus levélcím: jegyzo.cegledph.hu 
A honlap URL-je: www.cegled.hu  

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: 
Az adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: (53) 511-407 
elektronikus levélcíme jegyzo.cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 
1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. 
 Telefonszám: 06 30 210 2841, 
elektronikus levélcíme: gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Felhasználók beazonosítása a rendszerbe való belépés 
engedélyezéséhez, valamint a felhasználók tevékenységének naplózása, ezzel biztosítva az 
esetleges biztonsági incidensek okozójának felderítését. 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (CKÖH Informatikai Biztonsági 
Szabályzatának elfogadásával, valamint a regisztráció igénylésével) 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre: CKÖH WinSzoc rendszerét felhasználó alkalmazottak 
7. Ha van, az adatok címzettje: - 
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: a felhasználók hozzáférési jogosultságának megszűnéséig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: a felhasználói hozzáférési jogosultság 

megszűnését követő 6 hónapig 
11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: A 

regisztrált felhasználók adatbázisában: felhasználó neve, titkosított (vissza nem nyerhető) 
jelszava, jogosultságai, a felhasználó egyedi adatbázisban szereplő azonosítója/sorszáma; 
A tevékenység naplóban: a tevékenység azonosítószáma, időpontja,  tevékenység 
jellege/megnevezése, a tevékenységet végző neve 
Különleges személyes adatok: 

  



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Köztisztviselői szolgálati jogviszonyban álló munkavállalók nyílvántartása a KIRA  Központi 

Iletmény számfejtő rendszerben. MÁK lista szerint. tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: köztisztviselői szolgálati jogviszonyból származó jogok 
gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez -szükséges adatok kezelésének 
biztosítása - személyi juttatások kifizetésea köztisztviselői szolgálati jogviszony 
alanyai számára.. 

5. Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelést elrendelő jogszabály: a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 117. § (1) bekezdése. Az 
Önkormányzat tárgy évi Költségvetési rendelete szerint.. A 2011.     CXCV.sz. Tv 
AHT  106/A- 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A köztisztviselő családi és utóneve (születési 
családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, 
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási 
azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Állam Kincstár Pest Megye Budapest Váci u.  
KIRA program  Cegléd Város  Ök kijelölt aktuális számfejtő 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 
adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: közszolgálati jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A köztisztviselő családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési 
helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási 
helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A MÁK  közreműködésével Országos Egészségügyi Pénztár, táppézes papír továbbitása tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A szolgálsti jogviszonyhoz kapcsolódó- Tb és CST 
ellátásokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelése 

5. Az adatkezelés jogalapja:  1997. évi LXXXIII. TV. A Kötelező egészégbiztosítási 
ellátásáról 43§  Társ.bizt. Pénzügyi alapjainak és TB szerveinek áll . Felügy. 1998 évi 
XXXIX Tv. 9§ 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A köztisztviselő családi és utóneve (születési 
családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, 
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye,  társadalombiztosítási azonosító jele, 
Keresőképtelenség kódja 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Állam Kincstár Pest Megye Budapest Váci u.  
KIRA program  Cegléd Város  Ök kijelölt aktuális számfejtő 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 
adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Jogviiszony időtartama szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A köztisztviselő családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési 
helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási 
helye,  társadalombiztosítási azonosító jele, Keresőképtelenség kódja 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Közszolgálati alapnyilvántartás cafetéria bérenkívüli juttatásról tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Béren kívüli juttatások Cafetéria ellátás biztosítása 
5. Az adatkezelés jogalapja:  2011. éviCXCIX.  Tv a Közszolgálati Tisztviselőkről 

151§-a, 249/ 2012. évi (VIII.31)Korm .rend A Közszolgálati tisztviselők részére 
adható juttatásiokról és egyes illetmény pótlékokról szóló előírásai, 1995. évi  SzJA  
Tv  , 69§-71§a  és az Önkormányzat , a Ceglédi KÖH   Közszolgálati szabályzata 
/cafetéria szabályzata/ 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A köztisztviselő családi és utóneve (születési 
családi és utóneve), adóiazonosító jele 

7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A közszolgálati jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A köztisztviselő családi és utóneve (születési családi és utóneve), adóiazonosító jele 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Munkajogi nyílvántartás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Megbízási szerződéssel -Munkaszerződéssel jogviszonyban álló 
dolgozók adatainak, személyijuttatásainak  nyilvántartása alapján , a megbízási díj 
utalás a  dolgozók  számlájára.. 

5. Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelést elrendelő jogszabály: Az 2012. év.i I.. 
TV.  A Munkatörvénykönyvéről 155-159§,   A 2011.   CXCV.  sz. Tv AHT   106§ /A-
ról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A munkavállaló családi és utóneve (születési 
családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, 
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási 
azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Állam Kincstár Pest Megye Budapest Váci u.  
KIRA program  Cegléd Város  Ök kijelölt aktuális számfejtő 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 
adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Jogviiszony időtartama szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A munkavállaló családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési 
helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási 
helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Alszámllán kezelt gyermekétkezés térítési díj bevétele tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Az adkezelés célja: a térítésídíj beszedése 
5. Az adatkezelés jogalapja:  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI tv.21/A § 3.  Magyarorszg helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. Tv. 8§ és a CVÖK. 29/ 2017 (XI.23.) rendelete a Az ŐK. . 
Fenntartású Óvodák ésaz állami fenntartású Közneveléi Intézményekben 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A bankikivonaton, befizetési csekken  megjelenő 
név és lakcím 

7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A tanulói jogviszony fennállásáig ( (Bölcsödétől -Óvoda 

-általános iskola  - Középiskoláig) 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A bankikivonaton, befizetési csekken  megjelenő név és lakcím 

a. Különleges személyes adatok:  
Az étkeztetést igénybevevők köre, név és lakcím , Intézményenként 
 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Köztisztviselői szolgálati jogviszonyban álló munkavállalók nyílvántartása a KIRA  Központi 
Iletmény számfejtő rendszerben. MÁK lista szerint. tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: köztisztviselői szolgálati jogviszonyból származó jogok 
gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez -szükséges adatok kezelésének 
biztosítása - személyi juttatások kifizetésea köztisztviselői szolgálati jogviszony 
alanyai számára.. 

5. Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelést elrendelő jogszabály: a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 117. § (1) bekezdése. Az 
Önkormányzat tárgy évi Költségvetési rendelete szerint.. A 2011.     CXCV.sz. Tv 
AHT  106/A- 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A köztisztviselő családi és utóneve (születési 
családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, 
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási 
azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Állam Kincstár Pest Megye Budapest Váci u.  
KIRA program  Cegléd Város  Ök kijelölt aktuális számfejtő 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 
adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: közszolgálati jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A köztisztviselő családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési 
helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási 
helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

a. Különleges személyes adatok:  
_ 
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A MÁK  közreműködésével Országos Egészségügyi Pénztár, táppézes papír továbbitása tárgyában 
  

1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és 

Tanács 2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke 
alapján 

2. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

3. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

4. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

5. Az adatkezelés célja: A szolgálsti jogviszonyhoz kapcsolódó- Tb és CST 
ellátásokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelése 

6. Az adatkezelés jogalapja:  1997. évi LXXXIII. TV. A Kötelező egészégbiztosítási 
ellátásáról 43§  Társ.bizt. Pénzügyi alapjainak és TB szerveinek áll . Felügy. 1998 évi 
XXXIX Tv. 9§ 

7. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A köztisztviselő családi és utóneve (születési 
családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, 
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye,  társadalombiztosítási azonosító jele, 
Keresőképtelenség kódja 

8. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Állam Kincstár Pest Megye Budapest Váci u.  
KIRA program  Cegléd Város  Ök kijelölt aktuális számfejtő 

9. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 
adattovábbítás ténye: nem merül fel 

10. Az adatkezelés időtartama: Jogviiszony időtartama szerint 
11. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

12. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A köztisztviselő családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési 
helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási 
helye,  társadalombiztosítási azonosító jele, Keresőképtelenség kódja 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Közszolgálati alapnyilvántartás cafetéria bérenkívüli juttatásról tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Béren kívüli juttatások Cafetéria ellátás biztosítása 
5. Az adatkezelés jogalapja:  2011. éviCXCIX.  Tv a Közszolgálati Tisztviselőkről 

151§-a, 249/ 2012. évi (VIII.31)Korm .rend A Közszolgálati tisztviselők részére 
adható juttatásiokról és egyes illetmény pótlékokról szóló előírásai, 1995. évi  SzJA  
Tv  , 69§-71§a  és az Önkormányzat , a Ceglédi KÖH   Közszolgálati szabályzata 
/cafetéria szabályzata/ 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A köztisztviselő családi és utóneve (születési 
családi és utóneve), adóiazonosító jele 

7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A közszolgálati jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A köztisztviselő családi és utóneve (születési családi és utóneve), adóiazonosító jele 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Munkajogi nyílvántartás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Megbízási szerződéssel -Munkaszerződéssel jogviszonyban álló 
dolgozók adatainak, személyijuttatásainak  nyilvántartása alapján , a megbízási díj 
utalás a  dolgozók  számlájára.. 

5. Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelést elrendelő jogszabály: Az 2012. év.i I.. 
TV.  A Munkatörvénykönyvéről 155-159§,   A 2011.   CXCV.  sz. Tv AHT   106§ /A-
ról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A munkavállaló családi és utóneve (születési 
családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, 
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási 
azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Állam Kincstár Pest Megye Budapest Váci u.  
KIRA program  Cegléd Város  Ök kijelölt aktuális számfejtő 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 
adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Jogviiszony időtartama szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A munkavállaló családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési 
helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási 
helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Pályázati kiírás szerint, a benne szereplő nyilastkozatok ,képviselő -testület határozata szerint. 
tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A Bursa Hungarica ösztöndíjba elismerésbemn részesülő 
személyek pénzbeli  támogatásának - pénzügyi és számviteli kezelése , majd 
bankszámlára történő kifizetése 

5. Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelést elrendelő jogszabály:. A 2011.   CXCV  
sz. Tv AHT  68/B, 51/2007 (III.26) korm. Rendelet a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól 18.§. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A  önkormányzati  Ösztöndíjban  részesülő 
díjazott családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, 
anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási 
helye,felsőoktatási jogviszonyról nyilatkozat adóazonosító jele,  fizetési 
számlaszáma.- 

7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A szükséges bizonylatok, és a KT-illetve Bizottság 

Határozata szerint a kifizetések  teljesítéséig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A  önkormányzati  Ösztöndíjban  részesülő díjazott családi és utóneve (születési 
családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, 
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye,felsőoktatási jogviszonyról nyilatkozat 
adóazonosító jele,  fizetési számlaszáma.- 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Segélyezettek - Település támogatásban részesülők,   CKÖH társiroda által ellátott személyre szóló  
határozat   szerint tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A település támogatásban -segélyben  részesülő személyek 
pénzbeli  támogatásának - pénzügyi és számviteli kezelése , majd bankszámlára 
történő kifizetése 

5. Az adatkezelés jogalapja:  A 2011.   CXCV  sz. Tv AHT 68.§, .Kőröstetétlen Község 
Önkormányzata a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 11/ 2013.(XI. 27 ) ÖK. rend., Szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. Tv. 7§-10§. 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A  Település támogatásban-segélyben  pénzbeli 
támogatásban részesülő lakos  családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, 
születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, 
nyilatkozat   fizetési számlaszáma.- 

7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A határozatban foglaltak szerint ,a kifizetés időpontjáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A  Település támogatásban-segélyben  pénzbeli támogatásban részesülő lakos  családi 
és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési 
családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, nyilatkozat   fizetési számlaszáma.- 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

ÖK.tulajdonú Lakások hasznosítása  bevétele tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Lakások hasznosításának  bevétele nyílvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja:  KŐröstetétlen .az Ök tulajdonában álló lakások 

költségetésben megállapított bérletidíjja.a 3/2015.(II.20)  Ök rend. A ben, a megkötött 
adás -bérleti szerződés , a 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  szerződés szerint név  és lakcím , részletezéssel 
7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A határozatban foglaltak szerint ,a kifizetés időpontjáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
szerződés szerint név  és lakcím , részletezéssel 

a. Különleges személyes adatok:  
 
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Az Önkormányzat főszámláján  megjelenő ingatlan értékesítés  bevétele tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: ÖK.. Vagyonhasznosítás, bevételek növelése 
5. Az adatkezelés jogalapja:  5/2013(VI. 05.). ÖK. rend. A vagyongazdálkodásról, 

AHT 2011.TV.CXCV.TV. 97§, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX tv.  109§, A nemzetivagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 11§ , 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  szerződés szerint név  és lakcím , részletezéssel 
7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A bevétel teljesítéséig , szerződés szerint 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
szerződés szerint név  és lakcím , részletezéssel 

a. Különleges személyes adatok:  
 



 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Jogviszonyban álló munkavállalók nyílvántartása a KIRA  Központi Iletmény számfejtő rendszerben. 
MÁK lista szerint. tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: jogviszonyból származó jogok gyakorlásához és 
kötelezettségek teljesítéséhez -szükséges adatok kezelésének biztosítása - személyi 
juttatások kifizetésea szolgálati jogviszony alanyai számára.. 

5. Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelést elrendelő jogszabály: a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 117. § (1) bekezdése. Az 
Önkormányzat tárgy évi Költségvetési rendelete szerint.. A 2011.     CXCV.sz. Tv 
AHT  106/A- 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A munkavállaló , képviselő családi és utóneve 
(születési családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és 
utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, adóazonosító jele, 
társadalombiztosítási azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Állam Kincstár Pest Megye Budapest Váci u.  
KIRA program  Cegléd Város  Ök kijelölt aktuális számfejtő 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 
adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: jogviszony időtartamáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A munkavállaló , képviselő családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, 
születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, 
tartózkodási helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, fizetési 
számlaszáma.- 

a. Különleges személyes adatok:  
 
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A MÁK  közreműködésével Országos Egészségügyi Pénztár, táppézes papír továbbitása tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A szolgálsti jogviszonyhoz kapcsolódó- Tb és CST 
ellátásokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelése 

5. Az adatkezelés jogalapja:  1997. évi LXXXIII. TV. A Kötelező egészégbiztosítási 
ellátásáról 43§  Társ.bizt. Pénzügyi alapjainak és TB szerveinek áll . Felügy. 1998 évi 
XXXIX Tv. 9§ 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A munkavállalók  családi és utóneve (születési 
családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, 
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye,  társadalombiztosítási azonosító jele, 
Keresőképtelenség kódja 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Állam Kincstár Pest Megye Budapest Váci u.  
KIRA program  Cegléd Város  Ök kijelölt aktuális számfejtő 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 
adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: Jogviiszony időtartamáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A munkavállalók  családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési 
helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási 
helye,  társadalombiztosítási azonosító jele, Keresőképtelenség kódja 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Munkáltatói  alapnyilvántartás cafetéria bérenkívüli juttatásról tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Béren kívüli juttatások Cafetéria ellátás biztosítása 
5. Az adatkezelés jogalapja:  2011. éviCXCIX.  Tv a Közszolgálati Tisztviselőkről 

151§-a, 249/ 2012. évi (VIII.31)Korm .rend A Közszolgálati tisztviselők részére 
adható juttatásiokról és egyes illetmény pótlékokról szóló előírásai, 1995. évi  SzJA  
Tv  , 69§-71§a  és az Önkormányzat , a Ceglédi KÖH   Közszolgálati szabályzata 
/cafetéria szabályzata/ 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A  munkavállalócsaládi és utóneve (születési 
családi és utóneve), adóiazonosító jele 

7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A  jogviszony időtartama 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A  munkavállalócsaládi és utóneve (születési családi és utóneve), adóiazonosító jele 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Munkajogi nyílvántartás tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Megbízási szerződéssel -Munkaszerződéssel jogviszonyban álló 
dolgozók adatainak, személyijuttatásainak  nyilvántartása alapján , a megbízási díj 
utalás a  dolgozók  számlájára.. 

5. Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelést elrendelő jogszabály: Az 2012. év.i I.. 
TV.  A Munkatörvénykönyvéről 155-159§,   A 2011.   CXCV.  sz. Tv AHT   106§ /A-
ról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A munkavállaló családi és utóneve (születési 
családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, 
lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási 
azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Állam Kincstár Pest Megye Budapest Váci u.  
KIRA program  Cegléd Város  Ök kijelölt aktuális számfejtő 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 
adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: A  jogviszony időtartamáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A munkavállaló családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési 
helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási 
helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Testületi  Határozatok  a városidíjjazottakról tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A városi díjban elismerésbemn részesülő személyek pénzbeli 
juttatásának - személyi juttatásának számfejtése , majd bankszámlára történő kifizetése 

5. Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelést elrendelő jogszabály:CVÖK."diíszpolgári 
cím adományozásáról " szóló 3/ 1993 . (I. 29.) Ök rendelete, CVÖK a Gubody Ferenc 
Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/ 1998.( VII. 10. ) Ök 
rendelete, CVÖK a helyi kitüntetések alapításáról és  adományozásának rendjéről  
szóló 38/ 2003. ( XII.31. ) Ök rendelete alapján . Önkormányzat tárgy évi 
Költségvetési rendelete szerint.. A 2011. CXCV.  sz. Tv AHT  106/A -ról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A  városi díjban elismerésben részesülő díjazott 
családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja 
születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, adóazonosító 
jele, társadalombiztosítási azonosító jele, fizetési számlaszáma.- 

7. Ha van, az adatok címzettjei: Magyar Állam Kincstár Pest Megye Budapest Váci u.  
KIRA program  Cegléd Város  Ök kijelölt aktuális számfejtő 

8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 
adattovábbítás ténye: nem merül fel 

9. Az adatkezelés időtartama: A  KT-Határozata szerint a végrehajtás, a kifizetés 
időpontjáig 

10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  
Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A  városi díjban elismerésben részesülő díjazott családi és utóneve (születési családi és 
utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, 
lakáscíme, tartózkodási helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, 
fizetési számlaszáma.- 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Pályázati kiírás szerint, a benne szereplő nyilastkozatok szerint. tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A városi ösztöndíjba elismerésbemn részesülő személyek 
pénzbeli  támogatásának - pénzügyi és számviteli kezelése , majd bankszámlára 
történő kifizetése 

5. Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelést elrendelő jogszabály:. A 2011.   CXCV  
sz. Tv AHT  106/A-ról..a 12/2010.(IV.29) A városi ösztöndíj alapításáról 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A  városi Ösztöndíjban  részesülő díjazott családi 
és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési 
családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye,felsőoktatási 
jogviszonyról nyilatkozat adóazonosító jele,  fizetési számlaszáma.- 

7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A  a KT-illetve Bizottság Határozata szerint szent, a 

végrehajtás a kifizetés időpontjáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A  városi Ösztöndíjban  részesülő díjazott családi és utóneve (születési családi és 
utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, 
lakáscíme, tartózkodási helye,felsőoktatási jogviszonyról nyilatkozat adóazonosító 
jele,  fizetési számlaszáma.- 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Segélyezettek - Település támogatásban részesülők,   CKÖH társiroda által ellátott személyre szóló  
határozat   szerint tárgyában 

  
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: A település támogatásban -segélyben  részesülő személyek 
pénzbeli  támogatásának - pénzügyi és számviteli kezelése , majd bankszámlára 
történő kifizetése 

5. Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelést elrendelő jogszabály:Önkormányzat tárgy 
évi Költségvetési rendelete szerint.. A 2011.   CXCV  sz. Tv AHT -68  és az.,.Cegléd  
Város Önkormányzata a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 29/ 2013.(XI. 28 ) ÖK. rendelete szerint valamint a Szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Tv, 7-10§ 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  A  Település támogatásban-segélyben  pénzbeli 
támogatásban részesülő lakos  családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, 
születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, 
nyilatkozat   fizetési számlaszáma.- 

7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A végrehajtás, a kifizetés időpontjáig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
A  Település támogatásban-segélyben  pénzbeli támogatásban részesülő lakos  családi 
és utóneve (születési családi és utóneve), neme, születési helye, ideje, anyja születési 
családi és utóneve, lakóhelye, lakáscíme, nyilatkozat   fizetési számlaszáma.- 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Lakás értékesítés bevét nyilvántartása Analítika tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: Lakás értékesítés bevételének nyílvántartása 
5. Az adatkezelés jogalapja:  CVÖk.az Ök tulajdonában álló lakások és helységek 

elidegenítésére vonatkozó szab.-ról szóló 34/2000. (XII. 8. ) Ök rend. A 12/ 2015 
(.IV.30.)Ök rend mód  egységes szerk.-ben, a megkötött adás -vételi szerződés , 
1/2018(I.31) ÖK. rend. A vagyongazdálkodásról A nemzetivagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI Tv. 11§ ,AHT 2011.TV.CXCV.TV. 97§, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.  109§ 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  szerződés szerint név  és lakcím , részletezéssel 
7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Szerződés szerint és a teljes tartozás megfizetéséig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
12. szerződés szerint név  és lakcím , részletezéssel 

a. Különleges személyes adatok:  
 
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Egyéb bevételek ,visszatérítendő támogatások nyilvántartása tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli 
Dr. Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 
30 210 2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: bevétel egyéb támogatások   törlesztő részletei ,- szerződés 
szerint név  és lakcím - nyilvántartása, 

5. Az adatkezelés jogalapja:  ,AHT 2011.CXCV.TV.  55-56§, Szociális ellátásokról 
szóló többször módosított 1993. évi III. Tv,17§ 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  ,- szerződés szerint név  és lakcím - 
nyilvántartása, 

7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő 

adattovábbítás ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: Szerződés szerint  a teljes összeg megfizetéséig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  

Az  Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú 
kezelése és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
- szerződés szerint név  és lakcím - nyilvántartása, 

a. Különleges személyes adatok:  
 



. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Az Önkormányzat főszámláján  megjelenő ingatlan értékesítés  bevétele tárgyában 
  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. 

rendeletének (továbbiakban: GDPR illetve Rendelet) 13. cikke alapján 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. Központi elektronikus levélcím: jegyzo@cegledph.hu   
d. A honlap URL-je:  www.cegled.hu/adatvédelem/adatvédelmi tájékoztató 

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 

a. Postacíme: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
b. Telefonszám:  06 53 511-400 
c. elektronikus levélcíme: jegyzo@cegledph.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: SKLB Immojuris Bt., képviseli Dr. 
Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. tel:06 30 210 
2841,  gdpr.hungary@gmail.com 

4. Az adatkezelés célja: ÖK.. Vagyonhasznosítás, bevételek növelése 
5. Az adatkezelés jogalapja:  1/2018(I.31) ÖK. rend. A vagyongazdálkodásról A 

nemzetivagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 11§ ,AHT 2011.TV.CXCV.TV. 97§, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.  109§ 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:  szerződés szerint név  és lakcím , részletezéssel 
7. Ha van, az adatok címzettjei:  
8. Ha felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás 

ténye: nem merül fel 
9. Az adatkezelés időtartama: A bevétel teljesítéséig , szerződésben foglalt határidőig 
10. Az adatok megőrzésének időtartama: A számvitelről szóló 200.évi C. Tv. ,4/ 2013.  Az  

Államháztartás Számvitele Korm . Rend . Szerint Számvviteli bizonylatok szigorú kezelése 
és megőrzése alapján , legfeljebb 10 év 

11. A kezelt személyes (és ha van ilyen) és különleges személyes adatok  kategóriái:  
szerződés szerint név  és lakcím , részletezéssel 

a. Különleges személyes adatok:  
 

 
  



 
 
 

 










