
Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Civil- és sportszervezetek, egyházak, alapítványok, nyugdíjas klubok 
nyilvántartása  

  
Az adatkezelés célja  Civil- és sportszervezetek, egyházak, alapítványok, 

nyugdíjas klubok elérhetőségének honlapon történő 
közzététele 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
Érintettek Civil- és sportszervezetek, egyházak, alapítványok, 

nyugdíjas klubok képviselői, kapcsolattartói 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– telefonszám,  
– e-mail cím, 
– levelezési cím 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az adatkezelő különleges személyes adatot nem kezel.  

Címzettek  Adattovábbításra nem kerül sor, az adatok közzétételre 
kerülnek a http://mosonmagyarovar.hu honlapon és onnan 
letölthető 

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

Az eljárás során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül 
sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő az adatokat a képviselői, kapcsolattartói 
minőség fennállásáig kezeli. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok elérhetősége 
  
Az adatkezelés célja  Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 

elérhetőségének nyilvántartása 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
Érintettek Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– telefonszám,  
– e-mail cím, 
– levelezési cím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az adatkezelő különleges személyes adatot nem kezel.  

Címzettek  Adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő az adatokat a képviselői mandátum, 
bizottsági tagság fennállásáig kezeli. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Mosonmagyaróvár Tiszteletbeli Polgára cím adományozása  
 

Az adatkezelés célja  A Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Karon oklevelet szerzett személyek 
számára „Mosonmagyaróvár Tiszteletbeli Polgára” címet 
adományozása, nyilvántartása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
– a képviselő-testület által adományozható díjakról és 

elismerésekről szóló 9/2010. (III.19.) önkormányzati 
rendelet 

Érintettek Mosonmagyaróvár Tiszteletbeli Polgára címre javasolt, 
kitüntetett természetes személy, kitüntetésre javaslatot tevő 
természetes személy vagy szervezet törvényes képviselője 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím,  
– végzés éve 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  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: U109) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a helyi kitüntetés 
adományozása során keletkezett ügyiratok nem 
selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog kizárólag a kitüntetés visszaadása 
vagy visszavonása esetén gyakorolható 

– 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 
 

Nyugdíjas Egyetem  
  
Az adatkezelés célja  Személyes kapcsolattartás a Nyugdíjas Egyetem 

hallgatóival                                          
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
Érintettek Nyugdíjas Egyetem programjain résztvevők 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– telefonszám,  
– e-mail cím, 
– levelezési cím, 
– arckép amennyiben fénykép készül.  

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az adatkezelő különleges személyes adatot nem kezel.  

Címzettek  Széchenyi István Egyetem Mosonmagyaróvári 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karénak és a 
Kisalföld szerkesztőségének a szervezésben résztvevő 
munkatársai a szükséges mértékig. 

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

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő az adatokat 2 évig kezeli. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Protokoll lista 
 

Az adatkezelés célja  Üdvözlőlapok, önkormányzati rendezvények meghívóinak 
kiküldése 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
Érintettek Protokoll listán szereplő személy 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– telefonszám,  
– e-mail cím, 
– levelezési cím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az adatkezelő különleges személyes adatot nem kezel.  

Címzettek  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 adatkezelő az adatokat a protokoll listán való szereplés 
okának fennállásáig kezeli. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Sportszervezetek nyilvántartása 
 

Az adatkezelés célja  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdése 
alapján történő együttműködés a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel. 

Az adatkezelés jogalapja  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés 

Érintettek Helyi sportszervezet, sportszövetség törvényes 
képviselője. 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– lakóhely, tartózkodási hely, 
– telefonszám, 
– e-mail 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  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: R101) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a sportegyesületek, 
sportlétesítmények, sportolók támogatása, pályázatok, 
szponzori szerződések iratai 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 
 

Személyes tájékoztatás kérése, lakossági megkeresések 
 

Az adatkezelés célja  Személyes tájékoztatás kérése, lakossági megkeresések 
kezelése 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
Érintettek ügyfél 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– állandó lakcím,  
– telefonszám,  
– e-mail 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  

Ha a tájékoztatás kérés, megkeresés alapján eljárás indul, 
az adatokat az eljárás megindításakor törölni kell, ha nem 
indul eljárás, a törlési határidő 1 év. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Szépkorúak jubileumi köszöntése  
  
Az adatkezelés célja  Szépkorúak és 85 év felettiek polgármesteri köszöntése 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

– Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 9/2010. (III. 19.) rendelete a Képviselő-
testület által adományozható díjakról és elismerésekről 

Érintettek A 85. életévét betöltő személy, továbbá a 255/2008. (X. 
21.) Korm. rendelet szerinti szépkorú 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– személyazonosító adatok, 
– lakcím, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az adatkezelő különleges személyes adatot nem kezel.  

Címzettek  Adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az adatkezelő az adatokat a köszöntésig kezeli. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 

  
 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Hivatali dolgozók születésnapja  
  
Az adatkezelés célja  Hivatali dolgozók polgármesteri köszöntése  
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
Érintettek Hivatali dolgozók 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név,  
– születési hónap, nap, 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az adatkezelő különleges személyes adatot nem kezel.  

Címzettek  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 adatkezelő az adatokat jogviszony fennállásáig kezeli. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

Az érintetti jogok gyakorlása nem korlátozott. 
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