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Adatvédelmi irányelvek 

Halásztelki Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Posta köz 1.) (a továbbiakban: 

Hivatal), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy 

hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

lévő a wwww.halasztelek.hu címen elérhető honlapjának adatkezel

adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők 

jogot, hogy jelen tájékoztató bármikor megváltoztassa.

A Polgármesteri Hivatal honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, 
szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. 
szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása. Ért
hivatkozással lehet. 

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek 
és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk 
használatából adódó kár bekövetkeztéért. 

A Polgármesteri Hivatal a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Polgármesteri Hivatal elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, 
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A 
Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden 
olyan biztonsági, technikai és szervezési

A Polgármesteri Hivatal az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, 
melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési 
alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így 
különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény 
információszabadságról (Infotv., Avtv);

- 2001. évi CVIII. törvény -
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól (Grt.). 

Adatkezelési alapelvek 

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok m

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e 

adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
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vatal (2314 Halásztelek, Posta köz 1.) (a továbbiakban: 

), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a 

hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezelő tulajdonában és kezelésében 

címen elérhető honlapjának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő 

adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők weboldalon. Az Adatkezelő fenntartja magának a 

bármikor megváltoztassa. 

A Polgármesteri Hivatal honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, 
szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. 
szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása. Értesüléseket átvenni csak a forrásra való 

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek 
és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk 

atából adódó kár bekövetkeztéért.  

A Polgármesteri Hivatal a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Polgármesteri Hivatal elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, 
yfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A 

Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden 
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Polgármesteri Hivatal az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, 
melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési 

összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így 
különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról
(Infotv., Avtv);

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

vő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges. 

zemélyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e 

adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

 

vatal (2314 Halásztelek, Posta köz 1.) (a továbbiakban: Polgármesteri 

), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 

tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a 

datkezelő tulajdonában és kezelésében 

éseivel kapcsolatosan felmerülő 

Az Adatkezelő fenntartja magának a 

A Polgármesteri Hivatal honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, 
szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Tilos az oldalon 

esüléseket átvenni csak a forrásra való 

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek 
és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk 

A Polgármesteri Hivatal a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. 

A Polgármesteri Hivatal elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, 
yfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A 

Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden 
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A Polgármesteri Hivatal az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, 
melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési 

összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így 
különösen az alábbiakkal: 

az információs önrendelkezési jogról és az 
(Infotv., Avtv); 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
ok egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

egadása általában nem szükséges. 

zemélyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az 

adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
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elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mérté

ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

A www.halasztelek.hu weboldal

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése 

és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A kezelt adatok köre: Az adatfelvétel dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének IP címe, a 

meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendsz

és böngészőjével kapcsolatos adatok.

 

Adatkezelés az ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott 

módokon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

maileket, a küldő nevével és e-

mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabály szerint kezeljük.

Egyéb adatkezelések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 

A Polgármesteri Hivatal a hatóságok részére 

megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Polgármesteri Hivatal az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy meg

a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu 

 

Halásztelek, 2014. január  1. 

Halásztelek Önkormányzata  
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elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mérté

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

weboldal látogatóinak adatai 

: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése 

élések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

: Az adatfelvétel dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének IP címe, a 

meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendsz

és böngészőjével kapcsolatos adatok.

ügyféllevelezések során 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott 

módokon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.  A kapcsolati modulon keresztül 

-mail címével, valamint más, önként megadott személyes 

mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabály szerint kezeljük. 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A Polgármesteri Hivatal a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

tetlenül szükséges.  

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

A Polgármesteri Hivatal az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint 

a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság 

lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 

: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése 

élések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 

: Az adatfelvétel dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének IP címe, a 

meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével 

és böngészőjével kapcsolatos adatok. 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott 

kapcsolati modulon keresztül beérkezett e-

mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatát, a 

felvételekor adunk tájékoztatást. 

amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

A Polgármesteri Hivatal az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 

semmisítés, valamint 

a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

nformációszabadság Hatóságnál 

lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 


