
6. számú melléklet 

Adatkezelési tájékoztató 

a közérdekű, közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás 

során  végzett adatkezeléshez 

 

Az adatkezelő neve és elérhetősége: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

cím: 9700 Szombathely Vörösmarty u. 2. 

Tel.: 0694/521-280 

e-mail: vezetes@nyuduvizig.hu 

 

Az adatkezelő neve és elérhetősége: dr. Vértesi Miranda 

tel.: 0694/521-219 

e-mail: vertesi.miranda@nyuduvizig.hu 

 

Adatkezelés célja: az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései 

szerint a közérdekű és közérdekből 

nyilvános adatok megismerése iránti igény 

teljesítése. 

Adatkezelés jogalapja: közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

 

Érintettek kategóriái: adatkezelőtől az Infotv. alapján közérdekű, 

közérdekből nyilvános adatokat igénylő 

természetes vagy jogi személyek. 

Személyes adatok kategóriái: név, tartózkodási hely, e-mail cím, 

telefonszám, adóazonosító jel, 

bankszámlaszám  

Az adatkezelés helye időtartama: adatkezelő a megkeresések iktatást 

követően 1 évig kezeli azokat, majd az 

irattári tervében meghatározott selejtezési 

időig vagy levéltárba adásig tárolja. Adatok 

tárolásának helye: Adatkezelő székhelye. 

Személyes adatok címzettjei: az adatigénylés teljesítésével megbízott 

munkavállaló vagy munkavállalók. 

Általános adatigénylés esetén az Országos 

Vízügyi Főigazgatóság. 

Harmadik országba történő 

adattovábbítás: 

nincs 

Automatikus döntéshozatal: nincs 

Adatbiztonsági intézkedések: Adatkezelő informatikai rendszerei 

jelszóval, tűzfallal védettek. A adatok papír 

alapú tárolása zárható irodákban történik.  

Érintett jogai: Az érintett joga van az adatkezelés 

folyamatban létéről való tájékoztatáshoz, 

az adatkezeléssel kapcsolatos 

információkhoz való hozzáféréshez, a 

kezelt személyes adatok másolatának 

rendelkezésre bocsátáshoz, a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítésének, 

törlésének, kezelése korlátozásának 

kéréséhez, a személyes adatok, kezelése 

elleni tiltakozáshoz, valamint a felügyeleti 
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hatósághoz való panasz benyújtásához. 

 

Érintett jogorvoslati lehetőségei: Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes 

adatainak kezelése nem jogszerűen 

történt, kérjük, hogy észrevételét, illetve 

igényét a haladéktalan kivizsgálás 

érdekében a tájékoztató elején feltüntetett 

elérhetőségeink valamelyikén közölje. 

 

az általános adatvédelmi rendelet, 

valamint az Infotv. rendelkezései alapján a 

Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál 

bejelentéssel bárki vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 

személyes adatok kezelésével 

kapcsolatban jogsérelem következett be, 

vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. 

 

A NAIH elérhetőségei: 

honlap: http://www.naih.hu/ 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c 

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 1 391-1410 

 

a személyes adatok kezelésével felmerült 

jogsérelem esetén bírósági 

igényérvényesítésnek is helye van. Az 

érintett természetes személy pert 

kezdeményezhet az illetékes 

Törvényszéknél. 
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