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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI JAVASLATTÉTEL/HOZZÁSZÓLÁS/VÉLEMÉNYEZÉS 

KLÍMASTRATÉGIA TÁRGYÁBAN: BLOGBEJEGYZÉS 

(KEHOP 1.2.1-18-2018-00176) 

 

A Tata Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat/Adatkezelő) az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR/Rendelet) 

előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, mint érintettet jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön 

személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.  

 

Az Adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:  

Adatkezelő neve: Tata Város Önkormányzata 

Székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

PIR azonosító: 729611 

adószám: 15729617-2-11 

honlap: www.tata.hu 

telefonszám: +36-34-588-600 

képviselő: Michl József (polgármester) 

e-mail cím: adatvedelem@tata.hu 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI: 

A klímastratégia lakossági véleményezése.  

A javaslattétel, vélemény blogbejegyzés formájában a https://tudatostata.hu/klimastrategia/ honlapon 

történő közzététele rendszer-moderációt követően. 

A véleményezésben történő lakossági részvétel igazolása. 

 

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. 

 

KEZELT ADATOK KÖRE: 

Hozzászóló által megadott név, e-mail cím, hozzászólás. 

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 

MEGJELÖLÉSE: 

Technikai adatfeldolgozó: az Önkormányzat Hivatala, a honlapot üzemeltető megbízott. 

 

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: 

Főszabály: 

A személyes adatokat a KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosítószámú „Helyi klímastratégia 

átdolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében” című projekt 

fenntartási időszakának végét követően haladéktalanul törli az Adatkezelő. 

 
De amennyiben az érintett kéri blogbejegyzése törlését a honlapról, az Adatkezelő a blogbejegyzését 

eltávolítja a felületről, azzal, hogy az adatait a fentiek szerint őrzi meg a lakossági véleményezési 

részvétel igazolása érdekében.  

http://www.tata.hu/
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Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, a tiltakozási kérelmének vizsgálatát követően, amennyiben 

tiltakozása eredményes, akkor a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a 

kérelem beérkezését követő 1 hónapon belül törli az Adatkezelő. 

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 

Tata Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosítószámú „Helyi klímastratégia 

átdolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében” című projekt 

keretében lehetővé tette, hogy a Tata Település Klímastratégiáját a lakosság véleményezze, javaslatot 

tegyen, hozzászóljon blogbejegyzés formájában. 

 

A fentiekre a https://tudatostata.hu/klimastrategia/ honlapon van lehetősége a honlapra látogatónak. 

 

A blogbejegyzés tételének folyamata során a hozzászólás fülben teheti meg javaslatát, véleményét, 

hozzászólását, a név fül alatt kell feltüntetni nevét, vagy a választott fantázia nevét, az e-mail cím 

rovatban kell megadni e-mail címét. A honlapon kizárólag az Ön által megadott név és hozzászólás 

jelenik meg a hozzászólása rendszer-moderációját követően.  

 

A bejegyzése eltávolítását bármikor kezdeményezheti az info@tudatostata.hu e-mail címen, 

amennyiben megfelelően azonosítja bejegyzését. E körben megküldött kérelme adatait a cél 

megvalósulásáig, azaz a bejegyzés felületről történő törléséig kezeli az Adatkezelő. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy klímastratégia a KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosítószámú pályázatból 

finanszírozott, így a bejegyzés/véleményezés/hozzászólás blog formájában igazolja, hogy a város 

lehetővé tette a klímastratégiájának véleményezését, abban történő lakossági részvételt, így az adatok 

tárolása a fentiek szerint a pályázat fenntartási időszakának végéig tart, de ettől függetlenül a felületről 

eltávolítást bármikor kezdeményezheti, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen.  

 

adatkezelés módja: elektronikusan 

érintett: honlapra látogató véleményt író, hozzászóló  

érintett jogai: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz való jog 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ 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, 

− 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 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 élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

− Jogorvoslattal élhet.  

 

Kérelmét – személyes adatokkal kapcsolatos kérelem – elsősorban írásban terjesztheti be az 

Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Az igényt munkatársunk rögzíti 

és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével 
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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. 

 

Amennyiben nem intézkedünk, a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal 

élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszékhez.  

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az Adatkezelőhöz, esetünkben 

tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 

Javasoljuk ezért, hogy először az Önkormányzattal vegye fel a kapcsolatot! 

 


