ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„Tervezzük együtt Szeged jövőjét” című kérdőívvel kapcsolatosan
Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú, Általános Adatvédelmi Rendeletének előírásaival
(továbbiakban: GDPR) összhangban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Képviselő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
Levelezési cím: Szeged, Széchenyi tér 10. 6745 Pf.473
Telefonszám: (62) 564-364
Honlap: www.szegedvaros.hu
2. Adatvédelmi tisztségviselő neve, elérhetősége:
Dr. Varga Balázs, postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1. szám, telefon: (62) 421-605, e-mail:
dpo@ritek.hu
3. Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, lakcím
4.

Az adatkezelés célja: a szegedi lakosok városfejlesztési, valamint egyéb kapcsolódó javaslatainak
megismerése; a lakosság igényeinek megfelelő városfejlesztési stratégia, prioritások kialakítása;
valamint időszakonként ekszkluzív tartalmú tájékoztató hírlevél küldése azon szegedi lakosoknak, akik
megadják lakcímüket, illetve e-mail címüket.

5.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:
• GDPR 6. cikk (1) a) – önkéntes hozzájárulás

6. Címzettek I. - a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: az érintett által megadott
személyes adatokhoz kizárólag olyan - az Adatkezelő alkalmazásában álló, illetve velük jogviszonyban
álló - személyek férnek hozzá, akik számára ez a jogosultság a munkavégzésükhöz feltétlen szükséges;
különösen
• a Hivatal Fejlesztési Irodájának, valamint a Jegyzői Irodájának a dolgozói
7.

Címzettek II.- a következő harmadik személyek részére történik adattovábbítás: nem történik
adattovábbítás harmadik személyek részére.

8. Címzettek III. -az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó: nincs.
9. A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év
10. Adatbiztonság az adatkezelés során: az Adatkezelő a személyes adatokat az információbiztonsági
előírásoknak megfelelően védett szervereken/fizikai helyiségekben tárolja. A Hivatal az 41/2015. (VII.
15.) BM rendelet követelményei szerint kialakított információbiztonsági irányítási rendszert működtet.
11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
• tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog,
• adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog,
• helyesbítéshez való jog,
• az adatkezelés korlátozásához való jog,
• az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog,
• adathordozhatósághoz való jog,
• önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz való jog.
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12. Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő köteles - a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül -, közérthető formában, írásban megadni a
választ.
13. Jogérvényesítési lehetőségek:
• panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti
hatóság) (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),
• bírósághoz fordulni.
14. Egyéb tájékoztató elemek:
• A személyes adatok szolgáltatása nem jogszabályon, vagy szerződéses kötelezettségen alapul.
• Az érintett nem köteles személyes adatait megadni.
• Kérjük töltse ki nevét és a lakcímét, ha azt szeretné, hogy a későbbiekben a Hivatal postai úton
küldjön hírlevelet az Ön részére. Amennyiben csak e-mailben szeretne tájékoztatást kapni csak
az e-mail címét adja meg. Ha e-mail címét és postacímét is megadja mindkét csatornán
kézbesítjük az időszakos hírlevelet az Ön részére.
• A hírlevélről természetesen Ön bármikor leiratozhat (erről bővebb felvilágosítást a hírlevélben
olvashat majd).
• Tájékoztatjuk, hogy a küldemények postai kézbesítését a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138
Budapest, Dunavirág utca 2-6.) végzi. A lezárt küldemények kézbesítése során a boríték külső
oldalára esetlegesen felírt „Feladó” nevét, címét a posta egyes alkalmazottai feladatellátásuk
során megismerhetik. A Magyar Posta Zrt. adatkezelési feltételei a hivatalos honlapjukon
érhetőek el.
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