
Tájékoztató 

a 2022. évi népszámlásban résztvevő személyek személyes adatainak kezeléséről 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal 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 (a továbbiakban: Rendelet) 
alapján az alábbi tájékoztatást adja. 
 

1. Adatkezelőről és képviselőjéről szóló tájékoztatás 

Adatkezelő: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri 
Hivatal 

Adatkezelő képviselője: dr. Ronyecz Róbert jegyző 

Postai cím: 1184 Budapest, Üllői út 400.  

E-mail: uszi@bp18.hu 

Tel: +361- 296-1300 

Honlap: www.bp18.hu 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

E-mail: bp18@dataprotection.eu   

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja 
 

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdése rendelkezései 
alapján a 2022. évi népszámlálás helyi előkészítéséről és a település közigazgatási területén 
az adatfelvétel végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzője gondoskodik.  
 
A 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az 
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. 
(XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) 
bekezdésének c) pontja alapján a jegyző feladata a KSH iránymutatása alapján 
számlálóbiztosi hálózat létrehozása és folyamatos biztosítása az adatfelvétel végrehajtására, 
a számlálóbiztosi megbízási szerződések megkötése, a számlálóbiztosok igazoló 
okmányokkal, összeíráshoz szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszközökkel és 
segédanyagokkal, nyomtatványokkal való ellátása. 
 
Az adatkezelés célja a népszámlásban résztvevő személyek beazonosítása és alkalmasságuk 
megállapítása, a velük való kapcsolattartás. 

Az adatkezelés az adatkezelő közhatalmi tevékenysége keretében végzett feladatának 
végrehajtásához szükséges, így az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja.  

 



4. A személyes adatok címzettje 

A népszámlálásban résztvevő személyek jelentkezési lapon megadott személyes adatai a 
Központi Statisztikai Hivatalnak kerülnek továbbításra, a javadalmazással kapcsolatos 
adóelszámoláshoz szükséges információk az adóhatóság részére kerülnek továbbításra. 
 
5. Az adattárolás időtartama 
 
Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározott időtartamig, valamint 
az adófizetésre vonatkozó jogi kötelezettségekre vonatkozó hatályos jogszabályokban 
meghatározott időtartamig őrzi meg. 

 
6. Érintetti jogok 

 
a) Hozzáféréshez való jog  

Az érintett az 1. pont alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet 
arról, hogy az adatkezelő: 
- milyen személyes adatait, 
- milyen jogalapon, 
- milyen célból, 
- mennyi ideig kezeli, 
- kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 
továbbította a személyes adatait, 
- személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.  

 
Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre 
megküldött válaszlevelében teljesíti.  
 
b) Helyesbítéshez való jog 
 
Az érintett az 1. pont alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az 
adatkezelő módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, 
ha abban változás következett be). Az adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül 
legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott 
elérhetőségre küldött levélben értesíti. 
 
c) Törléshez való jog 

Az érintett az 1. pont alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti kezelt 
személyes adatainak törlését. 
A törlési kérelmet adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok 
további tárolására kötelezi adatkezelőt. Ha a törölni kért személyes adatra nincs ilyen 
kötelezettség, akkor adatkezelő érintettet az általa megadott elérhetőségére küldött 
válaszlevélben értesíti.  
 
d) Adatkezelés korlátozásához való jog  

Az érintett az 1. pont alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti adatkezelőtől 
adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, 



egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával, jogi igény 
előterjesztése miatt vagy közérdekből végezhet. 
 
Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha: 
- ha érintett kezelt személyes adatai nem pontosak, vagy 
- úgy gondolja, hogy adatait adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem 
kívánja, 
- igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de adatkezelőnek 
már nincs szüksége ezekre az adatokra. 

 
e) Tiltakozáshoz való jog 

 
Az érintett az 1. pont alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban jogosult arra, hogy a 
saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 
Ebben az esetben a személyes adatai nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az adatkezelést 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 
Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és 
erről érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

 
7. Jogorvoslati lehetőségek 

 
Az érintett jogellenes adatkezelés esetén a következő jogorvoslati lehetőségekkel élhet:  
 

a) Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(NAIH), ha álláspontja szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem 
következett be (elérhetőség: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; +36 1 391-1400; 
www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 

b) Lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék székhelyén lévő 
bírósághoz fordulhat, ha véleménye szerint az Adatkezelő a személyes adatokat 
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások 
megsértésével kezeli.  
 
 
Budapest, 2022. június 15. 

 


