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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a KEHOP-1.2.1-18-2018-00013 azonosító számú 
projekt megvalósítása keretében végzett adatkezelés egyes jellemzőiről 

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének 
(GDPR) 13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a Miskolc Megyei Jogú Város klímastratégiájának kidolgozása és klímatudatos 
szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00013 azonosító 
számú projekt megvalósítása keretében végzett adatkezelés egyes jellemzőiről. 

1. Az adatkezelő személye: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata [székhely: 3525 Miskolc, 
Városház tér 8.; telefon: +36 46 512 700; e-mail: gdpr@miskolc.hu (a továbbiakban: Adatkezelő)]. 

2. Adatvédelmi tisztviselőnk: dr. Csillag Eszter; elérhetősége: e-mail cím: gdpr@miskolc.hu , 
telefonszám: +36208227008, cím: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, 3525 Miskolc, Városház 
tér 8.. 

3. Adatfeldolgozó: Miskolc Holding Zrt [székhely: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.; telefon: Tel: +36 46 516 
450; e-mail: info@miskolcholding.hu  (a továbbiakban: Holding)] 

 

4. Az adatkezelés részletei 

a) A személyes adatok kezelésének alapvető célja a KEHOP-1.2.1-18-2018-00013 azonosító számú 
projekt megvalósításának bizonyíthatósága, a projekt pénzügyi elszámolhatóságának biztosítása, és 
ehhez kapcsolódóan az érintettek település szintű lakhelyének bizonyíthatósága. Az adatkezelés 
szükségességét a pályázati felhívás 3.7. pontja tartalmazza. 

b) Adatkezelő a KEHOP-1.2.1-18-2018-00013 azonosító számú projekt megvalósítása keretében 
birtokába került személyes adatokat a projekt Irányító Hatósága, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (1011 Budapest; Fő u. 44-50.) részére - annak felhívására - az adatkezelés teljes 
időtartama alatt átadhatja a 4.a.) pont szerinti célból. 

c) Az adatkezelő az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél 
megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az Ön személyes adatait 
az Adatkezelő és Adatfeldolgozó erre jogosult alkalmazottai ismerhetik meg. Az adatkezelő nem 
végez profilalkotást, illetve nem továbbítja a személyes adatokat harmadik (nem EGT tagállamnak 
minősülő) országokba. 

d) Tekintettel arra, hogy a kvíz kitöltése elektronikusan történik és az informatikai szolgáltatást az 
adatkezelő részére a Holding végzi, így adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót vesz igénybe 
a Holding személyében.  

e) Az adatok forrása közvetlenül az érintett. 

f) Az Adatkezelő az alábbi személyes adatait kezeli, és az adatkezelésre az alábbi fontos 
információk vonatkoznak: 

Érintettek A KEHOP-1.2.1-18-2018-00013 azonosító számú projekt 
megvalósítása keretében a „Klíma Kvíz” kérdőívet kitöltő 
magánszemélyek 

Adatkezelés célja A személyes adatok kezelésének alapvető célja a KEHOP-1.2.1-18-
2018-00013 azonosító számú projekt megvalósításának 
bizonyíthatósága, a projekt pénzügyi elszámolhatóságának biztosítása, 
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és ehhez kapcsolódóan az érintettek település szintű lakhelyének 
bizonyíthatósága. 

Kezelt adatok köre Az érintett: 
 Neve 
 Települési szintű lakcíme 

Adatkezelés jogalapja Az Érintettek személyes adatainak kezelése az Adatkezelőre ruházott 
közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés e) pont alapján történik, amely jogalap magába olvasztja, 
elnyeli a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti – az érintett 
hozzájárulása alapján történő - jogalapot. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem 
köteles a hozzájárulását megadni. Amennyiben hozzájárulását 
megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a 
visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt történt 
adatkezelések jogszerűségét.  

Az adatkezelés időtartama A pályázat megvalósítási időszakát (2019. április 12. és 2021. április 11. 
napjai között) követő elszámolásához kapcsolódó pénzügyi 
elszámolás megőrzésének idejéig, azaz 8 évig. 

Adatfeldolgozó 
Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót a Miskolc Holding 
Zrt. személyében vesz igénybe, amely társaság informatikai 
szolgáltatásokat nyújt az adatkezelő részére. 

Érintett jogai hozzáférés, helyesbítés, tájékoztatás, korlátozás, törlés és jogorvoslat 

5. Milyen jogokkal rendelkezik Ön az adatkezeléssel kapcsolatban? 

 Joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről. A tájékoztatáshoz való jogát a jelen leírás szerint 
teljesítjük, de ha az itt olvasható információk között nem talál választ a kérdésére, akkor kérjük, 
jelezze nekünk e-mailen, vagy hívjon minket telefonon a fent jelzett elérhetőségeken. 
Természetesen postai levelet is írhat nekünk.  

  Joga van hozzáférni az Önnel kapcsolatosan általunk kezelt adatokhoz és kérheti a kezelt 
személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív 
költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. 

 Joga van a pontatlan adatai helyesbítését kérni.  

 Joga van visszavonni az adatkezelőnek adott hozzájárulást (ez nem érinti a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét). A hozzájárulása visszavonása mindaddig nem érinti az adatkezelést, 
amíg annak jogalapja az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja. Azonban amennyiben érintett a hozzájárulását visszavonja, akkor az általa beküldött kvíz 
nem vesz részt a játékban, az az érintett adataival együtt törlésre kerül. 

 Joga van az adatainak törlését kérni, azonban azok mindaddig nem kerülnek törlésre, amígy az 
adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja. 

 Bizonyos esetekben az adatokat nem töröljük, hanem a kizárólag a tárolásra korlátozzuk az 
adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő, (i) ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az 
adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné az adatok törlését kérni, csupán az adatok 
felhasználásának korlátozását kéri, (iii) az adatkezelés célja már nem áll fenn, de Ön valamilyen 
jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de meg kell 
vizsgálnunk, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel 
szemben. 
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 Amennyiben azt tapasztalja, hogy bármilyen tekintetben jogellenesen kezeljük az adatait, akkor 
kérjük, mindenképpen jelezze nekünk, hogy mielőbb korrigálni tudjuk a sérelmes helyzetet.  

 Önnek joga van közvetlenül a hatósághoz is fordulni az alábbi elérhetőségeken:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 Ha Ön jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható 
(az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: 
http://birosag.hu/torvenyszekek). 

6. Hogyan tudja érvényesíteni jogait? 

Ha hozzánk fordulna azért, hogy valamely fenti jogát érvényesítse, akkor kérjük, a fent megjelölt 
elérhetőségeken keressen minket. 

Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de 
legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a kérés nyomán hozott 
intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, 
további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A határidő meghosszabbításáról a késedelem 
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül mindenképpen 
tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, mi is elektronikus úton fogunk válaszolni, 
kivéve, ha kifejezetten megjelöli, hogy más módon kéri a választ. 

Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme nyomán, úgy késedelem 
nélkül, de legkésőbb a kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi 
hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is. 

Jogainak gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan 
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel, 
vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést. 

Hatályos: 2022. január 13. 

Tisztelettel: 

 

Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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