
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre 

Önkormányzata által a 65 életévüket betöltött kerületi lakosoknak 

juttatott utalványokkal kapcsolatos adatkezelésről 
 

 
A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint adatkezelő a 65 
életévüket betöltött kerületi lakosoknak juttatott utalványokkal kapcsolatos 

adatkezelésről – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú 
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 (a továbbiakban: 

Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – 
az alábbi előzetes tájékoztatást adja. 

 
 

Az adatkezelő és elérhetősége 

 
Az adatkezelő neve:  Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc - Pestszentimre 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

 
Székhelye:     1184 Budapest Üllői út 400. 

 
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  bp18@dataprotection.eu 

 
 

Az adatkezelés célja és jogalapja 
 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala adatkezelő a kerületben élő (ott 

állandó lakcímmel rendelkező), 65 életévüket betöltött lakosok számára 

vásárlási utalványt kíván eljuttatni december első felében, illetőleg ezen 
kerületi lakosokat a juttatás tényéről értesíteni kívánja szeptember első 

felében. Az ezen juttatásra vonatkozó előirányzatot Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata 2021. évi 

költségvetése (6/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet). 
 

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja, hogy az 
adatkezelő megállapítsa a juttatásra való jogosultságot (összeállítsa a 

jogosultak listáját), értesítse a juttatásról az érintetteket annak érdekében, 
hogy azok a juttatás összegével a decemberi időszakban tervezhessenek, 

valamint az utalványt számukra eljuttassa, és az e folyamattal kapcsolatos 
esetleges panaszokat kezelje.  

 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 



 

 

(Mötv.) 18. § (1) bekezdésének 8a pontjában rögzített közfeladat (szociális 
szolgáltatások és ellátások teljesítése), ezen belül a Budapest Főváros 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata 6/2021 

(II.26.) önkormányzati rendeletének hivatkozott rendelkezésében előírt 
ellátás teljesítése.  

 
Kezelt személyes adatok 

 
A kezelt személyes adatok a következők: 

 
- családi- és utónév; 

- lakcím; 
- életkor. 

 
Az adatok forrása 

 
Az adatok forrása a polgárok személyi- és lakcímadatait tartalmazó 

nyilvántartás az 1992. évi LXVI. törvény 21. § a) pontja szerint.  

 
Az adatkezelés időtartama 

 
Az adatkezelés időtartama a vásárlási utalvány postázását követő 30 nap, 

ezt követően az adatokat az adatkezelő törli. Az adatkezelési időtartam arra 
tekintettel került meghatározásra, hogy a 30 napos időtartamon belül a 

postázással kapcsolatos esetleges panaszok kezelhetők.  
 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok  
 

Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes 
adataihoz, kérheti azok helyesbítését, a GDPR-ben meghatározott 

esetekben azok törlését, az adatkezelés korlátozását, illetőleg tiltakozhat 
az adatkezelés ellen. 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 25. §-a alapján az érintett halálát követő öt éven 

belül az érintett közeli hozzátartozóját, vagy az életében meghatalmazott 
személyt a törvényben meghatározott jogok illetik meg. 

 
A jogosultságok részletes tartalmáról itt: 

[https://www.bp18.hu/images/dokumentumok/kozerdeku/Adatvedelmi_G
DPR_informaciok/tajekoztato_jogokrol_20210902.pdf]  

tájékozódhat. A fentiekben csak azon jogosultságokat jelöltük meg, 
amelyek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott 

adatkezelési jogalap esetén gyakorolhatók.  
 

Harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok 
címzettjei 

 

https://www.bp18.hu/images/dokumentumok/kozerdeku/Adatvedelmi_GDPR_informaciok/tajekoztato_jogokrol_20210902.pdf
https://www.bp18.hu/images/dokumentumok/kozerdeku/Adatvedelmi_GDPR_informaciok/tajekoztato_jogokrol_20210902.pdf


 

 

A jogosultság megállapítása céljából az adatkezelő az 1992. évi LXVI. tv. 
21. § a) bekezdése alapján lekérdezést végez a polgárok személyi- és 

lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásból. Az adatkezelő 

adatfeldolgozóként (nyomdai munkák illetőleg borítékolás) céljából 
adatfeldolgozóként veszi igénybe a LITOPLAN Kft. (székhely: 3700 

Kazincbarcika, Mátyás Király út 56/b. adószám: 11072133-2-05; 
cégjegyzékszám: 05-09-003187; bankszámlaszám: 55400273-11042868-

00000000; képviseli: Tóth Zoltán). A postai küldemény eljuttatása során 
önálló adatkezelőként jár a Magyar Posta Zrt., amelynek ezzel kapcsolatos 

tájékoztatója a https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato címen olvasható; 
a postai szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésekről lásd a tájékoztató 2. 

pontját). Az adatkezelés során egyebekben harmadik félnek történő 
adattovábbítás nem történik, más adatfeldolgozót az adatkezelő nem vesz 

igénybe. Az adatkezelő szervezetén belül az adatokhoz kizárólag azon 
munkatársak férnek hozzá, akiknek feladata az utalványok jogosultakhoz 

való eljuttatása. 
 

Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált 

döntéshozatal és profilalkotás 
 

Az adatkezelés során nem kerül sor kerül személyes adatoknak harmadik 
országba történő továbbítására. Automatizált döntéshozatal, illetőleg 

profilalkotás az adatkezelés során nem történik.  
 

Jogorvoslati lehetőségek 
 

Ön kérdéseivel adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a 
bp18@dataprotection.eu email címen. Amennyiben a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatban észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy jogsérelem 
bekövetkezésének veszélye áll fenn, Ön bejelentést tehet a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A NAIH elérhetősége: 
1374 Budapest, Pf.: 603. 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 

ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu.  Jogainak vélt 

megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi 
Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja. 
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