
Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Helyi építészeti értékek védelme 
 

Az adatkezelés célja  A helyi építészeti örökség védetté nyilvánításával 
kapcsolatos eljárás lefolytatása, védett értékek 
nyilvántartása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pont 
– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 56. §, 
– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 23/A. § 

Érintettek A helyi védelem alatt álló építészeti örökség természetes 
személy tulajdonosa 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Földhivatali 
Osztály 
 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: E201) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a helyi építészeti örökség 
védetté nyilvánításával és a védettség megszüntetésével 
kapcsolatos eljárás során keletkezett ügyiratok nem 
selejtezhetők. 
   

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 



adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Településképi bejelentési eljárás 
  
Az adatkezelés célja  Településképi bejelentési eljárás lefolytatása 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 26/B. § 

– Mosonmagyaróvár város településképének védelméről 
szóló 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: E220) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a településképi bejelentési 
eljárás során keletkezett ügyiratok megőrzési ideje 15 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 



adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Településképi kötelezési eljárás 
  

Az adatkezelés célja  Településképi kötelezési eljárás lefolytatása 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 26/E. § 

– Mosonmagyaróvár város településképének védelméről 
szóló 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: E306) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az egyéb építésügyi 
hatósági kötelezési ügyek iratainak a megőrzési ideje 10 
év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 



– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Településképi véleményezési eljárás 
  
Az adatkezelés célja  Településképi véleményezési eljárás lefolytatása 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 

– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 26. § 

– Mosonmagyaróvár város településképének védelméről 
szóló 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: E219) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a településképi 
véleményezési eljárás során keletkezett ügyiratok 
megőrzési ideje 15 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 



adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

  
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 
 

Az adatkezelés célja  Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
lefolytatása 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § (1) bekezdés, (3) bekezdés 
– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 25. § 

– Mosonmagyaróvár város településképének védelméről 
szóló 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési név,  
– születési hely,  
– születési idő,  
– anyja neve,  
– állandó lakcím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: E309) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az építésüggyel 
kapcsolatos tájékoztatások körében kiadott szakmai 
nyilatkozatok iratainak a megőrzési ideje 5 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 



– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

 Településrendezési eszközök partnerségi egyeztetése 
 

Az adatkezelés célja  Településrendezési eszközök (településfejlesztési 
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, 
településrendezési terv, településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat, szabályozási terv, övezeti terv), 
településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet 
elfogadásával, módosításával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés lefolytatása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a); c) és e) pont 
– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény, 
– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 

– a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 2/2018. (II.8.) 
önkormányzati rendelet 

Érintettek A partnerségi egyeztetésben részt vevő személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím,  
– email cím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

A településrendezési eszközökkel kapcsolatban tett 
észrevételeket, javaslatokat az adatkezelő a partnerségi 
egyeztetés lezárását követő 1 évig őrzi. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 



– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 
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