Tájékoztató díszdiploma igényléssel és az oklevél kibocsátásával, átadásával
kapcsolatos adatkezelésről
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a rá vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes adatai védelméről, ezért ezúton
szeretnénk Önt tájékoztatni – az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendelet 13.
cikke alapján – a védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.
Adatkezelő neve, elérhetőségei
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
cím:
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Tel:

+36 1 372 4500

E-mail: hivatal@ujbuda.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Tóthné dr. Laczkó Kata
Tel:

+36 70 684 7393

E-mail: gdpr@ujbuda.hu

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
- az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(továbbiakban, mint GDPR);
- Alaptörvény;
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban, mint Info tv.);
A kezelt adatok lehetséges köre, az adatkezelés célja és jogalapja
személyes adat
•
•
•
•

Név
Leánykori név
Születési hely, idő
Anyja neve

az adatkezelés célja
Díszdiploma kibocsáttatásával és átadásával kapcsolatos meghatalmazás teljesítése: A díszdiplomát igénylő meghatalmazó egyértelmű beazonosítása a
meghatalmazott, és az eredeti okmányt
kibocsátó szervezet jogutódja által.

• Lakcím

Díszdiploma kibocsáttatásával és átadásával kapcsolatos meghatalmazás teljesítése: A díszdiplomát igénylő meghatalmazónak XI. kerületi lakcímmel kell
rendelkeznie a meghatalmazás megadásakor.

• Taj szám
• Adóazonosító jel
• Bankszámlát vezető pénzintézet és bank-számlaszám
vagy postai kifizetés igénylése esetén lakcím:

Díszdiplomához járó pénzjutalom kifizetése (átutalással vagy készpénzfizetési
megbízással), és a juttatás társadalombiztosítási- és adóhatóság felé való elszámolása

•
•
•
•
•
•

Oklevelét kiállító szerv
Oklevél kelte
Oklevél száma:
Oklevél másolatának adatai egyéb adatai
Igényelt díszdiploma megnevezése
Korábban kiállított díszdiploma másolata

• Telefonszám 1, telefonszám 2

•

•

•

Szakmai életutat is bemutató önéletrajz

Pályán eltöltött munkaviszony igazolása

Díszdiploma átadás során készült képmás- és hangfelvétel, valamint a tájékoztató cikkben közölt személyes
adatok

Díszdiploma kibocsáttatásával és átadásával kapcsolatos meghatalmazás teljesítése: az eredeti oklevél, és a korábban
kiállított díszdiploma adatainak hitelesítése a kibocsátó szervezet jogutódja
által. Amennyiben a meghatalmazás
tárgya gyémánt, vas, vagy rubin oklevél
kiállításának koordinációja, a korábbiakban adományozott díszoklevél adatai
és másolata is benyújtandó.
Díszdiploma kibocsáttatásával és átadásával kapcsolatos meghatalmazás teljesítése: kapcsolattartás a meghatalmazás
teljesítésekor felmerülő, akadályok elhárítása ügyében teendő lépésekkel kapcsolatban a Meghatalmazóval
Díszdiploma kibocsáttatásával és átadásával kapcsolatos meghatalmazás teljesítése:
az eredeti oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény jogutódja a szakmai életút bemutatását is tartalmazó önéletrajz,
és a pályán eltöltött munkaviszony igazolását követően hoz döntést a díszdiploma/ jubileumi oklevél (és egyéb nevű,
tartalmilag azonos minősítő oklevél)
kibocsátására
Díszdiploma kibocsáttatásával és átadásával kapcsolatos meghatalmazás
teljesítése: az átadó ünnepségről Meghatalmazott kivonatolt formában beszámolót készít a lakosság részére, melyet az ujbuda.hu, a Pont magazin újságokban, az újbudai önkormányzat Facebook oldalán, és az Újbuda Tv-ben tesz
közzé.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja, amely mintegy magába
olvasztja, elnyeli a további adatkezelési jogalapokat, ebben az esetben a díszdiploma kibocsáttatásával és átadásával kapcsolatos meghatalmazás teljesítése céljából kezelt adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontját, azaz az Adatkezelő és az Érintett között létrejött
kötelmi megállapodás teljesítését, szerződés megkötését megelőzően (minden elfogadási feltétel teljesítéséig) az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges intézkedések
megtételét.
Adattovábbítás
A díszdiploma kibocsáttatásával és átadásával kapcsolatos meghatalmazás teljesítése céljából
kezelt adatokat, a kapcsolattartási adatok kivételével, Meghatalmazott továbbítja az eredeti
diplomát kibocsátó szervezet jogutódja részére, mivel díszdiploma kibocsátásra kizárólag ez a
szervezet jogosult. Az eredeti okmányt kibocsátó szervezet jogutódja a továbbított adatok
önálló adatkezelője lesz.
A díszdiplomához járó pénzjutalom kifizetése (átutalással vagy készpénzfizetési megbízással), és a juttatás társadalombiztosítási- és adóhatóság felé való elszámolása céljából kezelt

személyes adatokat Adatkezelő továbbítja az illetékes hatóságok felé a juttatásokkal kapcsolatos elszámolás céljából.
Az adatkezelés időtartama
A díszdiploma kibocsáttatásával és átadásával kapcsolatos meghatalmazás teljesítése céljából
kezelt személyes adatok – a Díszdiploma átadása során készült képmás- és hangfelvétel, valamint a tájékoztató cikkben közölt személyes adatok kivételével - az átadó ünnepséget követő 30 munkanapon belül törlésre kerülnek. A díszdiploma átadás során készült képmás- és
hangfelvétel, valamint a tájékoztató cikkben közölt személyes adatok az átadó ünnepséget
követő 10 évig maradnak elérhetőek a publikált online felületen.
Díszdiplomához járó pénzjutalom kifizetése (átutalással vagy készpénzfizetési megbízással),
és a juttatás társadalombiztosítási- és adóhatóság felé való elszámolása céljából kezelt adatok
a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 52. §-a alapján, az adott költségvetési év lezárását követő 8
évig kerülnek megőrzésre.
Automatizált döntéshozatal ténye:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Tájékoztató díszdiploma átadásán résztvevő személyek sajtó/média megjelenéséhez kapcsolódó adatkezelésről
Az adatkezelés céljai:
A díszdiplomát átvevő személyek bemutatása, a nyilvánosság tájékoztatása. A felvételeket
Adatkezelő a kerületi újságban, az internetes honlapon, a Pont magazinban, az újbudai önkormányzat Facebook oldalán, és az Újbuda Tv-ben tesz közzé.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont
alapján.
(vonatkozó tagállami jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény.)
A kezelt adatok köre:
A díszdiplomát átvevő kerületi polgár neve, az érintett képmása, a fénykép- és videófelvétellel megszerezhető egyéb adatok.
Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:
A feladatok ellátására adatfeldolgozót vesz igénybe az Adatkezelő. Az Adatkezelő tulajdonában álló, Média 11. Kft-vel fennálló szerződése alapján veszi igénybe a feladatai ellátása és
annak technikai támogatása érdekében.
Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére kizárólag jogszabály kötelezése alapján továbbít.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A közvetítésekben és sajtóanyagokban felhasznált fotók és videó felvételek: 5 évig kerülnek
tárolásra.
Automatizált döntéshozatal ténye:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
Az adatkezelés folyamatának leírása:
Az Adatkezelő törvényi felhatalmazás alapján önként vállalt feladatokat teljesíthet. Az Önkormányzatnak a díszdiploma átadásról nemcsak joga, hanem kötelezettsége is a nyilvánosság
tájékoztatása. Ezt többek között a díjátadás sajtóban/médiában való megjelenítésével tudja
megvalósítani.
A díszdiplomát átvevőkről az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő tulajdonában álló Média 11
Kft. fénykép- és videófelvételeket készít, mely felvételeken a díszdiplomában részesülő kerületi polgárok tömegfelvételeken kerülnek megjelenítésre. Adatkezelő munkatársai minden
rendezvényt megelőzően tájékoztatják az érintetett a felvételek készítéséről, illetve kijelölik a
felvételek készítése alól mentes területeket, így az érintettek, amennyiben nem kívánnak a
felvételen szerepelni, ezeken a területeken tartózkodhatnak ez idő alatt.
A fénykép- és videófelvételeket az Adatkezelő elektronikus felületeken (facebook, weboldal)
elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzéteszi. A felvételek továbbá az Újbuda Újságban és Újbuda Televízióban is nyilvánosságra
kerülhetnek.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint:
„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”
Az adott eseményen az érintett egyedi személyként történő megjelenítéshez, az érintett hozzájárulása szükséges!
Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó közös szabályok:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:
− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,
− visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
− kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
− tiltakozhat az adatkezelés ellen: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken, közérdekű
vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges adatkezelés ellen tiltakozzon. Amennyiben az adatok kezelése ellen tiltakozik, úgy az adatot az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget él-

veznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
− jogorvoslattal élhet.
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és
szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által
meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
Kérelmét – személyes adatokkal kapcsolatos kérelem – elsősorban írásban terjesztheti be az
Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén.
Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű azt elsőként az
adatvédelmi tisztviselő 2. pontban megadott elérhetőségére megküldeni. Az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk
Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja,
ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.
Jogellenes adatkezelés esetén:
a) panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, ha
véleménye szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be.
(Panasz benyújtásának helye: NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; 1363 Budapest, Pf.:9., +36 1 391-1400; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu)
b) bírósághoz fordulhat, ha véleménye szerint az Adatkezelő a személyes adatokat nem
a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai sérültek.
(A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt
lehet megindítani.)
c) ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz,
köteles azt megtéríteni (kártérítéshez való jog).
d) amennyiben az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.
Egyéb információk
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, az Info tv; és a Ptk. szabályai az
irányadók.
Hatályos: 2022. januártól visszavonásig

