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Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata és Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala Adatkezelési tájékoztatója a nyugdíjszerű ellátás, mint kiegészítő támogatással kapcsolatban megvalósuló adatkezelésről. 

ADATKEZELŐ NEVE: 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban, mint Önkormányzat vagy Adatkezelő) 

Adatkezelő elérhetősége: 

Székhely:  1041 Budapest, István út 14. 

E-mail címe: jegyzo@ujpest.hu  

Telefon: +36 (1) 231 3101 

Képviseli: Déri Tibor polgármester  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@ujpest.hu  

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: 

A nyugdíjszerű ellátásban részesülők évente egyszer plusz támogatást igényelhetnek. A polgármester évente egy alkalommal 

nyugdíjszerű ellátást kiegészítő támogatást nyújt az öregségi nyugdíjban, időskorúak járadékában, szolgálati járandóságban, 

szolgálati nyugdíjban, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban, valamint rokkantsági járadékban részesülő azon személy részére, 

akinek a havi összes jövedelme nem haladja meg a helyi jövedelemalap 375 %-át (149 625 Ft). 

A jelen adatkezelés célja a támogatás iránti kérelem elbírálása, támogatás juttatása, nyilvántartás vezetésével kapcsolatos 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

A kezelt adatok köre (személyes adatok kategóriái): név, születési név, TAJ szám, születési idő és hely, anyja neve, 

lakóhely/tartózkodási hely, ellátás folyósításának címe, támogatási határozat azonosító száma és véglegessé válásának időpontja, 

támogatás összege, egy főre jutó jövedelem összege, támogatás megszűnésével vagy megszüntetésével kapcsolatos adatok. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) és e) 

pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, és az Adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

Adatkezelőre vonatkozó, adatkezeléssel járó jogi kötelezettséget keletkeztető jogszabályok: a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 18. §, és 23. §, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 

11.) Korm. rendelet 52. § és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. 

Közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges adatkezelést megalapozó jogszabályok: a Szoc.tv. 18/B. §, 19. §, 45. § és 132. § 

(4) bek. g) pont, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 7. §, 25. §, 27. § (1) bekezdése, a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. 

(III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése, a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. 

(XI. 12.) Korm. rendelet 4. §, és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1.§-10.§ és 46.§. 

A kezelt adatok forrása: 

Adatkezelő az Érintettek értesítésétől a kérelmek benyújtásáig kizárólag tárolja a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatósága által az öregségi nyugellátásban és egyéb ellátásban részesülő időskorúak adatairól vezetett nyilvántartásából, illetve 

a Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala által az időskorúak járadékéban részesülő személyek adatairól vezetett 

nyilvántartásából származó adatokat. Az adatokat az Érintett kérelmének és nyilatkozatának elektronikus érkeztetését követően 

kizárólag adatkezelési céljának eléréséhez kezeli, ennek hiányában haladéktalanul törli. 

Jelen adatkezelés vonatkozásában érintettől származó adat az érintett támogatás igénybevételére vonatkozó kérelme és 

dokumentum arról, hogy jövedelme nem haladja meg a helyi jövedelemalap 375 %-át (149.625 Ft). 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái1: 

Az adatokhoz kizárólag az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának arra beosztott munkatársai jogosultak hozzáférni.  

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Önkormányzat jegyzője a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az 

önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet, valamint a Szoc.tv. 23. § 

szerint iktatja és tartja nyilván a programmal, jogosultsággal kapcsolatos személyes adatokat. Ez alapján a személyes adatok 

tárolásának időtartama az eseti szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől, valamint iktatás évétől számított 5. naptári év 

végéig tart. 

                                                           

1 A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja. 
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Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Határidő 

Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmet annak beérkezésétől számított legfeljebb 60 napon belül bírálja el. A 

kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 

A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 

megismerje azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig 

kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést 

vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; az Adatkezelő alkalmaz-e 

automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező felvételek, dokumentumok (személyes adatok) másolatát az érintett erre irányuló 

kérésére díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni a 

képfelvételen látható személy és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében 

a tájékoztatás, a felvételekbe történő betekintés, illetve a felvételekről másolat kiadása is az érintett személyes megjelenéséhez 

kötött. 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes 

adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbítendő adat pontatlanságát, és az adathelyesbítés 

összeegyeztethető Adatkezelő jogi kötelezettségeivel, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az 

általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt. 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő 

korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) 

amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, 

amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen 

(ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az 

Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné 

(kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. e) jogalapon kezelt adatok eseténben releváns jogosultság). Ebben az esetben az Adatkezelőnek 

kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 

A törléshez való jog 

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy az Adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához, és jogi 

kötelezettségeinek teljesítéséhez az adat nem szükséges. 

Technikai és szervezési intézkedések leírása: 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az állami és önkormányzati szervek 

elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és végrehajtási rendeletei szerint előírt, az érintettek alapvető 

jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz. 

Jogorvoslathoz való jog 

a. Információ, panasz 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak 

gyakorlásáért az Adatkezelő képviselőjéhez vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. 

b. Panasz ügyintézés a Hatóságnál 
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Jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. 

A Hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1530 Budapest, Pf.:5., 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36(1) 

391-1400, +36(1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu) 

c. Bíróság 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon 

eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél 

(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti 

a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. 
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