XXIII. Önkormányzati Társulások adatkezelése
Adatkezelők:
• Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
• az egyes Társulások, azok tanácsain keresztül
1/XXIII. 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

Társulási Tanács tagjai és a tanácskozás meghívottjai
személyes adatainak kezelése
A Társulási Tanács tagjai
A tanácskozási joggal meghívottak
A Társulási Tanács tagjai:
• neve, születési neve, anyja neve, szül hely idő,
adóazonosító, TAJ-száma, lakcíme, végzettsége /
képzettsége, aláírása
• opcionálisan megadható adatok: bankszámlaszáma;
kapcsolattartási adatai: e-mail címe, telefonszáma
• a tanácstag jogviszonyával kapcsolatos adatok
• aláírása
• jogszabályi előírás alapján, amennyiben szükséges:
vagyonnyilatkozat (a jogszabályban meghatározott vezető
tisztségviselő és családtagja vagyonnyilatkozata, melyet
zártan kezel a Hivatal)
A meghívottak:
• neve, beosztása, aláírása
A tanácstagok nyilvántartása, azonosítása, kötelező hatósági
bejegyzése / bejelentése, jogszabályoknak való megfelelés és az
érintettek felé kifizetési kötelezettségek teljesítése.
Meghívottak nyilvántartása.
Szerződés előkészítése, teljesítése – 6. cikk (1)b
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c
Önkéntes hozzájárulás - 6. cikk (1)a (opcionális, az önkéntesen
megadott adatok esetében)
A Társulási Tanács tagjai a társulási önkormányzatok
polgármesterei, az adatokat az Önkormányzatok szolgáltatják
(önkéntesen megadott adatok kivételével, mely az érintettől
származik).
Nem releváns, kivéve az érintett által opcionálisan megadható
adatokat, melyről az érintett dönt.
•
•
•

•

Adatkezelők egymás között a személyes adatokat
továbbíthatják.
Jogszabályokban rögzített hatóságok felé és
adattartalommal (pld. Kormányhivatal, NAV,
Egészségbiztosítás / MÁK) adatokat közlünk.
Jogszabályban előírt esetben vagy jogszabály biztosította
jogkörben elrendelt, hatósági vagy tulajdonosi / ellenőrző
szerv általi ellenőrzésekor e szervek felé, az általuk
meghatározott adattartalommal adatot továbbítunk.
Minden további jogszabály megszabta esetekben, hatósági
vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint
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o

Adatkezelés
időtartama, törlésre
előirányzott határidő

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.
Társulási megállapodások, társulási tanács üléseinek
előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai nem selejtezhetőek.
Önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében a
hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a cél eléréséig
kezeljük a személyes adatokat.
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