XII. Temetkezési ügyek adatkezelése
A köztemető üzemeltetése, fenntartása, sírhelyek kiadása a jogszabály szerint a települési
önkormányzatok feladata.
Adatkezelők:
• Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
• feladat elvégzésében illetékes egyes települések önkormányzatai
A halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát őrizzük, az 1999. évi XLIII. törvény 24. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint. Az ebben foglalt adatok külön rögzítésre nem kerülnek.
A sírhelyek megváltási díjának megfizetését a közös adatkezelés keretén belül a Hivatal intézi. Ezen
adatkezelést az „Üzleti és szerződéses partneradatok kezelése – szerződések számlák, ki- és
befizetések adatkezelése” részben találja.
A GDPR adatvédelmi rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről) hatálya nem terjed ki az elhunyt személy adataira. Az Info törvényben (2011. évi CXII.
törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) előírtaknak megfelelően
az ott megjelölt hozzátartozók számára az ott megjelölt mértékben a személyes adatokkal összefüggő
jogokat az érintett halálát követően biztosítjuk (az érintett halálát követő öt évben a hozzáférés,
helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása és tiltakozás joga).
1/XII. Adatkezelés
o Érintettek kategóriái
o

Személyes adatok
kategóriái

o

Adatkezelés célja

o

Adatkezelés jogalapja

o

Adatok forrása

o

Érintettől származó
adat: kötelező-e
megadni
Adattovábbítás,
címzettek kategóriái

o

Temetkezéssel és temetőhellyel kapcsolatos adatkezelés
Sírhely felett rendelkező személy / sírhely gondozója
Hozzátartozó / eltemettető / eltemetésre kötelezett személy
Sírhely felett rendelkező személy
• név
• cím
• aláírása
Hozzátartozó / eltemetésre kötelezett személy
• név
• címe
• sírhely elhelyezkedése
Temető-üzemeltetési és temetkezési közszolgáltatás ellátása,
nyilvántartás vezetése
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c - 1999. évi
XLIII. tv.
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása - 6. cikk (1)e
Temettető, sírhely felett rendelkező; köztemetés esetében a
halottvizsgálati bizonyítvány adatai.
Az 1999.évi XLIII. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát őrzi.
A jogszabályban előírt adatokat tartja nyilván, azok megadása
nélkül temetkezési-sírhely ügy nem intézhető.
Adatot nem továbbítunk alapesetben.
• Sírhely díj befizetését bizonylat alapján a sírhely felett
rendelkező fizeti be a Hivatalban, adatkezelése az üzleti
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o

Adatkezelés
időtartama, törlésre
előirányzott határidő

partneradatok kategóriájába esik
• Jogszabályban meghatározott személyek, szervek a
nyilvántartásba betekinthetnek
o nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az
eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni
jogosult személy tekinthet be
o a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást ad a
kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó részére az elhunyt
személy temetési helyéről és a hamvak
elhelyezkedésének helyéről.
A temető befogadó nyilatkozatát (más temetőbe temetéskor) és
temetőn kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett
személy nyilatkozatát megtekintheti:
• eltemettető; Ptk. szerinti közeli hozzátartozó
• ellenőrzést végző hatóság
Közös adatkezelőnk a Hivatal felé, a célhoz kötöttség elvének
betartásával adatokat továbbíthatunk.
Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben,
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes személyes
adatok megosztását (pld. internet / telekommunikációs
szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos érdekünk
érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek) személyes
adatait továbbíthatjuk.
Jogszabály alapján, igazodva a 145/1999. (X. 1.) Korm.
rendeletben meghatározott minimális megváltási időkhöz, a
sírhelymegváltási idő lejárta után 5 évig kezeljük a személyes
adatokat, igazodva a Ptk. szerinti 5 éves jogérvényesítés elévülési
időhöz is.
Továbbá a köztemetők nyilvántartásai, a sírboltkönyv, síremlékek
és sírboltok terve (azaz az elhunyt alap-adatai) nem selejtezhetők.
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