ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a sarvarvaros.hu honlapról küldött hírlevelekkel kapcsolatos adatkezeléshez
Bevezető
Jelen Adatkezelési tájékoztató a sarvarvaros.hu honlapról küldött hírlevelekkel kapcsolatos
adatkezelés részleteit rögzíti.
A hírlevélre feliratkozás kétlépcsős eljárással történik:
az űrlapon meg kell adnia a nevét és az e-mail címét, a jelölőnégyzetek kipipálásával
nyilatkozik, hogy elolvasta az a Adatvédelmi tájékoztatót, és engedélyezi megadott adatainak
kezelését.
A feliratkozás után egy aktiváló e-mailt küldünk Önnek a hirek@sarvarvaros.hu e-mail
címről, ahol visszaigazolhatja regisztrációját a hírlevélre. Az aktiváló e-mailben küldött linkre
kattintva tudja megerősíteni a feliratkozását. A megerősítés azért szükséges, hogy ezzel
elkerüljük, hogy valamely e-mail címmel arra nem jogosult személy iratkozzon fel a
hírlevélre.
Az aktiváló e-mailben küldött link a kiküldéstől számított 8 napig érvényes. Amennyiben 7
napon belül nem erősíti meg a feliratkozását, az e-mail címét töröljük az adatbázisunkból. Ha
megerősíti a feliratkozását, adatait tovább tároljuk.
Amennyiben a későbbiekben úgy dönt, hogy már nem kíván hírleveleket kapni, a hírlevél
alján lévő „Leiratkozás” gombra kattintva tud leiratkozni a hírlevélről.
A leiratkozáshoz a honlapon is biztosítunk lehetőséget, a https://sarvarvaros/torles linken,
melyet megtalál a feliratkozó űrlapon és az adatvédelmi nyilatkozatban.
Ezen túlmenően a hírlevél szolgáltatást visszavonó nyilatkozat elküldhető a hirek@sarvarvaros.hu e-mail címre,
illetve postai úton Sárvár Város Önkormányzata, 9600 Sárvár, Várkerület utca 2. címre.

I. Adatkezelő megnevezése:
Sárvár Város Önkormányzata (székhely: 9600 Sárvár, Várkerület utca 2., honlap címe:
sarvarvaros.hu) (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Önkormányzat).
Képviseli: Kondora István polgármester (9600 Sárvár, Várkerület utca 2., telefon: + 36
95 323 555, polgarmester@sarvar.hu)
II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Dr. Komáromi László
9600 Sárvár, Batthyány utca 42. A. ép. I. em. 1.
e-mail cím: drkomaromi@globonet.hu
III. A kezelt személyes adatok köre:
Az Ön neve és e-mail címe, amellyel a sarvarvaros.hu honlapon keresztül feliratkozott a
hírlevélre.
IV. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy tájékoztatást kapjon aktuális városi információkról, hírekről,
programokról, hirdetményekről, pályázatokról. Ezen túlmenően a hírlevelek a világjárvánnyal
összefüggő és a lakosság informálódását segítő közléseket is tartalmazhatnak.
V. Az adatkezelés jogalapja:
Az Önkormányzat adatkezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016. április
27-i (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása).
A hozzájárulását a sarvarvaros.hu honlapon a „Feliratkozás” gombra kattintással, továbbá az
aktiváló e-mailben lévő linkre kattintással tudja megadni.
VI. Az adatkezelés időtartama:
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Az e-mail címét a hírlevélre történő feliratkozás véglegesítése hiányában az aktiváló e-mail
kiküldésétől számított 7 napig kezeljük.
A feliratkozás véglegesítése esetén az e-mail címét addig kezeljük, amíg nem dönt úgy, hogy
leiratkozik a hírlevélről (azaz visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását). A hírlevélről
bármikor leiratkozhat a hírlevél alján lévő „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy a Bevezetőben
említett további lehetőségek által. A leiratkozás nem érinti a leiratkozás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
VII. Címzettek:
Az Adatkezelő az Ön e-mail címét harmadik személlyel nem közli.
VIII. Adatfeldolgozók:
A sarvarvaros.hu honlapról küldött hírlevelekkel kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a
Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 9600 Sárvár, Móricz Zs. utca 4.) (a továbbiakban: MÉDIA) látja el.
A hírlevélre történő feliratkozáskor megadott e-mail címét a WEB-SERVER Kft. tárolja a saját.
IX. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik:
1. Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önkormányzattól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon:
- az adatkezelés céljáról,
- az érintett személyes adatok kategóriáiról,
- a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
- a személyes adatok tárolásának időtartamáról,
- a személyes adatok gyűjtésének módjáról,
- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, továbbá
- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslati jog gyakorlásának módjáról.
A hozzáféréshez való jog keretén belül az Önkormányzat az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatok másolatát díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatért az
Önkormányzat adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat (jelen esetben ez a jog az e-mail cím
helyesbítését jelentheti).
3. A törléshez való jog
Az Ön kérésére az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha
– a személyes adatokra már nincsen szükség adatkezelés céljából, vagy
– a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy
– a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat korlátozza az adatkezelést, ha
– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időre
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát),
– ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását, vagy
– az Önkormányzatnak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
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–

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Önkormányzat jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Ön indokaival szemben).

5. Hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja (azaz
leiratkozzon a hírlevélről). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A leiratkozást követően az Ön e-mail címére nem
küldünk több hírlevelet.
X. A joggyakorlás menete
1. A IX. pont szerinti jogok gyakorlása iránti kérelmét az Önkormányzathoz kell benyújtania a
hirek@sarvarvaros.hu e-mail címre, vagy azt postai úton is eljuttathatja az
Önkormányzathoz a 9600 Sárvár, Várkerület utca 2. alatti címre.
2. Az Önkormányzat a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül
tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve
a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Önkormányzat a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
3. Ha az Önkormányzat nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
4. Az Önkormányzat díjmentesen tájékoztatja Önt, és díjmentesen teljesíti kérelmét, de
amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege
miatt – túlzó, az Önkormányzat, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
5. Az Önkormányzat a kérelmét az Ön azonosítását követően tudja teljesíteni.
6. Amennyiben az Önkormányzatnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
XI. Egyéb rendelkezések:
A személyes adatok kezeléséről az Önkormányzat adatkezelési nyilvántartást vezet.
XII. Adatbiztonsági tájékoztatás
1. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles:
– az adatkezelési műveleteket megtervezésénél és végrehajtásnál az érintettek
magánszférájának védelmét biztosítani,
– az adatok biztonságáról gondoskodni,
– megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek,
– az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
– különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani, hogy a nyilvántartásokban tárolt
adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
2. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
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b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor
és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
3. Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor az
adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak tekintettel kell lennie a technika mindenkori
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget
jelentene az adatkezelőnek.
XIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:
Ön a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai
érvényesítésével kapcsolatban az Önkormányzathoz, illetve a Szombathelyi Törvényszékhez
(9700 Szombathely, Szily János utca 7.) fordulhat, továbbá az Önkormányzattal, illetve az
adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet
panasszal.
A Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: + 36 (1) 391 1400
Fax: + 36 (1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
XIV. Záró rendelkezés
1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és
tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.
2. A személyes adatok kezelése vonatkozó irányadó jogszabályok:
– A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.).
3. A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként
hozzájárulok.
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