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1. ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGE 

 

Adatkezelő: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat vagy Adatkezelő) 

Székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 40. 

Telefon: 06-28-540-716 

Képviseli: Paulovics Géza polgármester 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  info@bovard.hu (Bovard Kft.) 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint 

kezeli: 

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

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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), 

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi. 

XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.). 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében megtesz 

minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő 

technikai és szervezési intézkedést. 

2. ADATKEZELÉSI CÉLOK 

Az Önkormányzat Mogyoród és térsége tekintetében a lakosság egészségének fejlesztésére, szűrővizsgálatok 

végzésére, egészségüggyel kapcsolatos előadások és egyéb programok szervezésére vállalt kötelezettséget. Ezen 

programokon való részvétel ingyenes és teljesen önkéntes alapú. 

A fentiek szerinti egészségfejlesztésre a Magyar Államkincstár biztosít az Önkormányzat számára pályázati forrást 

(a PM_EUALAPELLATAS_2017/23.; a továbbiakban: pályázat). A pályázati forrással való elszámolás érdekében 

az Önkormányzat személyes adatokat gyűjt az egészfejlesztési programokban résztvevő lakosokról, melyeket 

statisztikai adat formájában – az egészségfejlesztési projekt sikerességének bemutatása érdekében – továbbít a 

támogató Magyar Államkincstár felé. 

Az Önkormányzat egyúttal a lakosságnak is szeretné bemutatni az egészségfejlesztési programot, továbbá azt 

népszerűsíteni, melynek érdekében fényképeket készíthet az egyes programokon, és azt online felületein, valamint 

az általa kiadott sajtóanyagokban közzéteheti. A fotók készítésére továbbá a pályázatban foglaltaknak megfelelően a 

pályázati források felhasználásának jogszerűsége alátámasztása céljából is sor kerül. 

A fentiek szerint megvalósuló személyesadat-kezelésekről az Önkormányzat a jelen adatkezelési tájékoztató útján 

tájékoztatja az egészségfejlesztési programjain résztvevőket. 

2.1. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK SZERVEZEÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA, VALAMINT A 

PÁLYÁZATI FORRÁSSAL VALÓ ELSZÁMOLÁS 

Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az egészségfejlesztési program szervezése és lebonyolítása, valamint az Önkormányzat számára 

az egészségfejlesztési programok lebonyolítására biztosított pályázati forrással kapcsolatos elszámolási kötelezettség 

teljesítése érdekében statisztikai adatok létrehozása (statisztikai vizsgálat), továbbá ezen keresztül az egészségügyi 

szolgáltatások minőségének értékelése és javítása.  

Kezelt adatok köre 

Az Önkormányzat az egészségfejlesztési programban résztvevőkre vonatkozóan az alábbi személyes adatokat kezeli: 

• a résztvevők részére elvégzett egészségügyi állapotfelmérések szűrővizsgálatok, tesztek eredményeinek 

adatait, 

• a résztvevők által egészségügyi felmérések, jellemzően online vagy offline kérdőívek kitöltése során 

megadott adatait, 

• a résztvevők által egészségügyi tájékoztatókon megadott adatait, 

• az előadásokon való részvétellel kapcsolatos jelenléti íven szereplő adatokat, valamint 

• az egészségfejlesztési programokról készült fényképfelvételeket. 

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés az Önkormányzat által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges, mely jelen esetben konkrétan 

Mogyoród és térsége lakosságának egészségfejlesztése érdekében egészségfejlesztési programok szervezése és 
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lebonyolítása, ezen programok támogatására biztosított forrás jogszerű felhasználásának igazolása, továbbá ezeken 

keresztül statisztikai vizsgálat lefolytatása és az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése, javítása, így 

jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. Az érintettet az adatkezeléssel szemben megilleti a tiltakozás joga. 

Az egészségügyi adatok – melyek a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges adatoknak minősülnek – 

kezelését megalapozó kivétel, az Eüak. 4. § (3) bekezdésére is tekintettel, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja 

alapján az érintettek előzetes, kifejezett hozzájárulása. A résztvevőnek joga van a hozzájárulása bármely időpontban 

történő visszavonásához, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. 

Személyes adatok forrása 

Az érintett, valamint a szűrővizsgálatokat, egyéb egészségügyi teszteket végző, az Önkormányzat által megbízott 

egészségügyi szolgáltatók. 

A fényképfelvételeket az Önkormányzat által foglalkoztatott személy készíti. 

Személyes adatok címzettjei 

Az Adatkezelő szervezetén belül az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz kizárólag az adott folyamatban 

közreműködő, a jogviszony létrejöttekor titoktartási kötelezettséget vállalt foglalkoztatottak, valamint a résztvevő 

egészségügyi szolgáltatók férnek hozzá. 

Az Adatkezelő a támogatással való elszámolással kapcsolatos kötelezettségének a személyes adatokból létrehozott 

statisztikai adatok továbbításával tesz eleget. Személyes adatok továbbítására a támogatást nyújtó Magyar 

Államkincstár felé nem kerül sor, a pályázatra vonatkozó megőrzési időszakban ugyanakkor a Magyar Államkincstár, 

mint önálló adatkezelő, jogosult a pályázati forrás felhasználását ellenőrizni, és például helyszíni ellenőrzés során az 

egészségfejlesztési programokkal kapcsolatban tárolt személyes adatokat (ideértve például az ott készült 

fényképeket) megismerni. 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez 

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. 

Személyes adatok kezelésének időtartama 

Azon személyes adatokat, melyek a pályázattal kapcsolatos támogatási forrás felhasználását alátámasztó 

dokumentáció részét képezik, az Adatkezelő a támogatással kapcsolatos megőrzési időszak végéig, tehát legfeljebb 

a vizsgálatot követő 10 éves időtartamban, kezeli, kizárólag a támogatás felhasználásának alátámasztása céljából. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 

Egyik sem történik az adatkezelés során. 

2.2. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az Önkormányzat által szervezett egészségfejlesztési programok bemutatása és népszerűsítése, 

illetve ezen keresztül a lakosság egészségügyi tudatosságának növelése érdekében fényképfelvételek készítése és 

közzététele. 

 

A fényképfelvételeket az Önkormányzat az alábbi felületeken teszi közzé: 

•  az Önkormányzat https://mogyorod.asp.lgov.hu/ címen elérhető weboldala, 

• az Önkormányzat által kiadott sajtóanyagok, folyóiratok. 

 

Kezelt adatok köre 

Az egészségfejlesztési programokon résztvevők képmását tartalmazó fényképfelvételek. 

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés az Önkormányzat által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges, mely jelen esetben konkrétan 

az általa szervezett egészségfejlesztési programok bemutatása és népszerűsítése, illetve ezen keresztül a lakosság 

egészségügyi tudatosságának növelése, így jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. 

Az érintettet az adatkezeléssel szemben megilleti a tiltakozás joga, mellyek akár a felvétel elkészülése előtt, akár azt 

követően élhet. 

Személyes adatok forrása 

A fényképfelvételeket az Önkormányzat által foglalkoztatott személy készíti. 

https://mogyorod.asp.lgov.hu/
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Személyes adatok címzettjei 

Az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon foglalkoztatottjai ismerhetik meg, akiknek az a 

munkaköréből adódó feladata ellátásához szükséges. A közzétett felvételeket egyúttal bárki megismerheti, az 

Önkormányzatnak nincs ráhatása arra, hogy a közzétett felvételeket az azokat megismerők mire használják fel, és 

ezért az Önkormányzat felelősséget nem vállal. 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez 

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez, 

az interneten közzétett fényképfelvételeket ugyanakkor bárki – földrajzi helyzettől függetlenül – megismerheti. 

Személyes adatok kezelésének időtartama 

A fénykép- és videófelvételeket a nyilvánosságra hozatalt követően a fenti felületekről az Önkormányzat nem törli, 

csak az érintett kifejezett kérésére, illetve az adatkezelés elleni tiltakozása esetén. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 

Egyik sem történik az adatkezelés során. 

 

3. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

 

Az Érintetteket az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg. Az Önkormányzatnak a jogérvényesítés 

teljesítését (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül 

kell biztosítania. 

 
3.1 Tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyet az Adatkezelő a jelen tájékoztató 

rendelkezésre bocsátása útján teljesít. 

 
3.2 Hozzájárulás visszavonásához való jog 

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az 

adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag 

azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok 

kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az 

Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a GDPR alapján a visszavonás előtt 

a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 
 
3.3 Hozzáféréshez való jog 

A GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az Érintett tájékoztatást, visszajelzést kérhet az 

adatkezelőtől személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről, kiemelten: 

- az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések céljáról, jogalapjáról, 

- az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról, 

- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 

- az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában az adatok tárolására kitűzött 

időtartamról, illetve a megőrzési idő meghatározásának szempontrendszeréről, 

- érintetti joggyakorlási lehetőségeiről, jogorvoslati lehetőségekről, 

- arról a körülményről, hogy automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő a személyes 

adatokkal, ha igen, ennek mik a körülményei. 

Hozzáférési joga keretében - GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján - az érintettek egy alkalommal díjmentesen kérhetik 

az Önkormányzattól a róluk kezelt személyes adatok elektronikus másolatát. 

 

3.4 Helyesbítéshez való jog 

A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse az adatkezelésében lévő, pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok 

kiegészítését. A helyesbítési jog gyakorlására elektronikus, vagy papír alapú levél formájában van lehetősége az 

érintetteknek az 1. fejezetben meghatározott elérhetőségek használatával. 

 

3.5. Törléshez való jog 

A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy az adatok jogellenes kezelése, az Adatkezelő uniós, vagy 

tagállami jogból eredő kötelezettsége fennállása, vagy az adatkezelés cél megszűnése esetén az Adatkezelőtől adatai 

törlését kérje. 
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3.6.  Az adatkezelés korlátozásához való jog 

A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbi esetek valamelyike áll fenn: 

- Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 

3.7. Tiltakozáshoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont], az érintett a GDPR 21. cikke alapján jogosult arra, 

hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az 

említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

 
4. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

4.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az 

érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést 

követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1363 Budapest, Pf.: 9. 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Tel.: 06-1/391-1400 

 

4.2. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál 

történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha 

megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.  

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási 

helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el. 

 

 

Mogyoród, 2023. március 3. 

 

 


