2. számú melléklet

Adatkezelő megnevezése
Pénzügyi osztály

Adatkezelés célja

Adatok fajtái

Adatkezelés jogalapja

Munkáltatói hitel
Bérlakás értékesítés
A gépjármű, az
építményadó, az iparűzési
adó, talajterhelési díj és az
adók módjára behajtandó
köztartozásokkal
kapcsolatos nyilvántartás
vezetése.

Név, lakcím
Név, lakcím
Az adózók személyes
adatai, valamint az
adótárgyak, az előírt adók,
köztartozások, befizetések
adatai.

Közfoglalkoztatás

Név, lakcím, szül. hely,
2011. évi CVI. törvény
szül.idő, anyja neve, adó
azonosító jele, TAJ szám,
gyerekek személyes adatai
(Szül. idő, hely, lakcím,
adószám, TAJ szám)

Ügyfél által megadott

Gondozási díjak
nyilvántartása

Név, lakcím, szül. hely, idő, 1993. évi III. törvény
anyja neve

Járási Gyámhivatal

Hiteles nyilvántartás

Születési hely, idő,
származási hely, a
gyermek szül. csal. és
utóneve, neme,
személyazonosítója, a
szülők születési csal. és
utóneve, születési helye,
személyazonosítója, annak
hiányában születési ideje,
lakóhelye.,
többesszületést. A szülők
és a gyermek külföldi
állampolgársága,
hontalansága, ismeretlen
állampolgársága. A
bejegyzés ideje, bejegyző
neve.

Adattovábbítást igénylő neve, címe

Szerződés
Szerződés
Az adózás rendjéről szóló, többször
gépjárműadó: a
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei
módosított 2003. évi XCII. törvény; a közlekedési nyilvántartó
Igazgatósága: 2800 Tatabánya, Komáromi út 6.
helyi adókról szóló 1990. évi C.
szerv adatközlése, az
törvény,
a
ügyfél kérelemére;
gépjárműadóról szóló 1991. évi
építményadó: az ügyfél
LXXXII. törvény;
a bevallása, az ingatlankörnyezetterhelési díjról szóló 2003.
nyilvántartás adatai;
évi LXXXIX. törvény;
a
iparűzési adó: az ügyfél
szabálysértési eljárásokról szóló
bevallása, Egyéni
2012. évi II. törvény valamint a
vállalkozók nyilvántartása,
települési önkormányzatok
Cégnyilvántartás;
hatáskörébe tartozó adók módjára
köztartozások: a behajtási
behajtandó köztartozások
megkeresések;
nyilvántartásáról, és kezeléséről és
talajterhelési díj:
elszámolásáról szóló többször
Északdunántúli Vízmű Zrt.
módosított 13/1991. (V.21.) PM
adatszolgáltatása és az
rendelet.
ügyfél bevallása

Követelések nyilvántartása, Név, lakcím, szül. hely, idő, 2003. évi XCII. törvény
behajtása
anyja neve
Emberi erőforrás osztály

Adatforrása

Dorog Város
Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala
Az anyakönyvekről, a házasságkötési Okirat, személyes
eljárásokról és a névviselésről szóló nyilatkozat, bejelentés
1982. évi 17. tv.

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei
Igazgatósága: 2800 Tatabánya, Komáromi út 6.

KEM Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal II.
Munkaügyi Kirendeltsége: 2510 Dorog, Kálvária utca
18.
KSH: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
Levéltár: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 7.
KEKKH: 1094 Budapest, Balázs Béla út 35.,
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal:
Székesfehérvár, József A. út 38.

Adattovábbítás jogalapja

13/1991. (V.21.) PM rendelet 14. §-a.

Adatok törlésének
határideje

13/1991. (V.21) PM rendelet

2011. évi CVI. törvény

A statisztikáról szóló, 1993. évi XLVI. tv., Határidő nélküli
az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásokról és a névviselésről szóló
1982 évi 17. tvr.

2. számú melléklet

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelés célja
Hiteles nyilvántartás

Adatok fajtái

Adatkezelés jogalapja

A házasságkötés helye,
Az anyakönyvekről, a házasságkötési
ideje, a férj /feleség
eljárásokról és a névviselésről szló
születési csal. És utóneve, 1982. évi 17. tv.
házasságkötés előtt viselt előző házassági- neve,
születési helye, személyi
azaonosítója, vagy
születési ideje,
házasságkötést megelőző
családi állapot, lakóhely,
házasulók szüleinek
születési, családi és
utóneve, házastársak neve
a házasság után. a
házasságkötésénél
közreműködő
anyakönyvvezető,
házassági tanúk és ha volt
tolmács, neve.
Megállapodás a születendő
gyermek családi nevére, a
férj, illetőleg feleség
külföldi állampolgársága,
vagy hontalansága. A
házasságkötés során
alkalmazott nyelv
megnevezése, ha
Magyarországon honos
nemzeti és etnikai
kisebbség nyelvét
használták.
A haláleset helye és ideje, Az anyakönyvekről, a házasságkötési
az elhalt születési és
eljárásokról és a névviselésről szló
házassági neve, neme,
1982. évi 17. tv.
személyi azonosítója, vagy
születési ideje, családi
állapota, lakóhelye,
születési helye. Az elhalt
szüleinek és
házastársának születési
családi és utóneve. Az
elhalt házastársának
személyi azonosítója, vagy
születési ideje,
házasságkötés helye,
ideje, ha a házasság a
heláleset időpontjában
fennállt. Az elhalt külföldi
állampolgársága/hontalans
ága/ismeretlen
államoplgársága,
bejegyzés ideje, bejegyző
neve.

Adatforrása

Adattovábbítást igénylő neve, címe

Adattovábbítás jogalapja

Adatok törlésének
határideje
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Adatkezelő megnevezése

Adatkezelés célja

Adatok fajtái

Hagyatéki ügyintézés. A
hagyaték átszállásának
biztosítása az örökösök
részére

Adatkezelés jogalapja

Adatforrása

Adattovábbítást igénylő neve, címe

Adattovábbítás jogalapja

Adatok törlésének
határideje

A bejelentő neve, címe,
személyazonosító okmány
száma. Örökhagyó neve,
születési neve, anyja szül.
csal és utóneve, az
örökhagyó születési helye
ideje, utolsó belföldi
lakóhelye/tart.helye,
állampolgársága, hal. eset
helye ideje, csal.állapota,
és gondnokság alatt állt-e.
Értesítési kötelezettség alá
tartozó foglalkozás.
Végrendeletre vonatkozó
adatok, hagyatékba tartozó
ingó- és ingatlan
vagyontárgyak
megnevezése, helye.
hagyatéki eljárásban
érdekeltek és egyéb
résztvevők személyes
adatai (név adatok,
szül.hely, idő,
személyigazolványszám,
cím/székhely adat,
elérhetőség, érdekeltséget
vagy részvételt
megalapozó ok, rokonsági
fok, képviselő neve/ha
van/). Kapcsolódó
intézkedésre vonatkozó
adatok: helyszini
leltározás,
biztosítási
Gondnokság, illetve
A
nyilatkozatot
tévő
gyámság alatt állók vagyoni személy neve,
leltára
személyazonosító okmány
száma.
Gondnokság/gyámáság alá
kerülő/t neve, születési
neve, anyja szül. csal és
utóneve, születési helye
,ideje, utolsó belföldi
lakóhelye/tart.helye,
állampolgársága,
csal.állapota. Ingó- és
ingatlan vagyontárgyak
megnevezése.

2010 évi. XXXVIII. a hagyatéki
eljárásról, 1952 évi III. tv. a
polgáriperrendtartásról

nyilatkozat, okirat, helyszini Közjegyző (Esztergom)
szemle

Egyes közjegyzői eljárásról szóló
nemperes eljárásról2008. évi XLV. Tv.

2010 évi. XXXVIII. a hagyatéki
eljárásról, 1952 évi III. tv. a
polgáriperrendtartásról

Nyilatkozat, okirat, helyszini Megkereső járási gyámhivatalok
szemle

A gyámhatóságokról, valamint a
75 év
gyeremkvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 1997.(IX.9.) Korm. rendelet

Népesség nyilvántartás.
Nyilvántartás alá tartozó
polgárok személyi, lakcím
és értesítési cím adatainak
kezelése, ebből történő
okiratok kiadása,
adatszolgáltatás.

Polgár neve,
állampolgárságára
vonatkozó adatok, neme,
szül. hely, idő, anyja neve,
személyi azonosítója,
lakcíme, csal. állapota,
házasságkötés, vagy
bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének
helye, haláleset helye,
ideje, nyilvántartásba
kerülés jogcíme.

1992. évi LXVI. tv. A polgárok
személyadatainak és lakcímének
nyilvántartásáról és ennek
végrehajtására vonatkozó
146/1993.(X.26.) korm. rendelet

Lakcímbejelentés,
Kérelmező (pl.: magánszemély, ügyfél, jogi személy,
anyakönyvvezető,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
idegenrendészeti, és
hatóságok)
menekültügyi hatóság,
konzuli szolgálat értesítése.
Állampogársági ügyben
eljáró szerv értesítése.
Helyi önkormányzat
jegyzője.

Nevezettek saját jogszabályaik alapján. Változó ( többségében 5 év)

Takarnet program a Polg.
Hiv. osztályainak
feladatellátásához
szükséges nem hiteles
tulajdoni lap kiállítása.

Napi dátum, település
Ingatlannyilvántartásról szóló 1997
megnevezése, helyrajzi
évi CXLI. tv.
szám, iktatószám, igénylő
aláírása, lekérdezés célja,
lekérdezést végző neve,
jogszabályi rendelkezésre
való hivatkozás.

Dorog Város Polgármesteri Hivatal osztályai

Határidő nélküli

adó és értékbizonyítvány: 1994 évi. LIII. 5 év
Tv., 6/1958.(VII.4.) IM rendelet,
149/1997. (IX.10.) korm. Rendelet,
XII/2001.(I.31.), építményadó: 2003. évi
XCII. Tv., birtokvédelem:
228/2009.(X.16.) korm. rendelet,
vagyongazdálkodás: 3/2013.(II.27.) ök.
vagyonrendelet.
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Adatkezelő megnevezése

Adatkezelés célja

Adatok fajtái

Adatkezelés jogalapja

Adatforrása

Adattovábbítást igénylő neve, címe

Adattovábbítás jogalapja

Szervezési osztály

Közokiratok érkezése,
átvétele, nyilvántartása,
továbbítása, biztonságos
őrzése

A hivatal feladat- és
338/2005. (XII.29.) Korm. rendelet
hatáskörébe tartozó
ügyeknél személyi
adatok(név, cím , szül. idő

Kérelmek, levelek
beadványok

A beiktatott ügyiratot az ügyintézőnek továbbítjuk.

Dorog Város Jegyzője

Kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi,
vendéglátóipari, ügynöki
tevékenységek
nyilvántartása

A kereskedő, a
A kereskedelmi tevékenységek
kereskedelmi tevékenység, végzésének feltételeiről szóló
és üzlet adatai
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a
kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény, a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az ügyfél kérelme

Járási Népegészségügyi Intézet 2510 Dorog, Hantken A kereskedelmi tevékenység
M. u. 8., Járási Állategészségügyi és Élelmiszervégzésének feltételeiről szóló 210/2009.
ellenőrző Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 6., Korm. Rendelet 6.§, 7.§, 9.§-a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2500 Esztergom,
Kossuth u. 40. Munkavédelmi és Munkaügyi
Felügyelőség 2800 Tatabánya, Komáromi út 6.
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2800 Tatabánya,
Bárdos L. u. 2.NAV KEM Vám,- és Pénzügyőri
Igazgatóság 2801 Tatabánya, Pf.:176.
Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás kir. u. 1., ÉD.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség 9002. Győr Árpád u. 28-32.

Kereskedő bejelentése alapján
megszűnik a tevékenység,
vagy a jegyző a működési
engedélyt visszavonja,
tevékenységet megtiltja és a
kereskedőt illetve üzletet a
nyilvántartásból törli.

Vásárokról, piacokról ás
bevásárlóközpontokról
vezetett nyilvántartás

A fenntartó, az üzemeltető, A vásárokról, a piacokról, és a
Az ügyfél kérelme
a vásár, a piac és
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.
bevásárlóközpont adatai
(II. 13.) Korm. rendelet, a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályiról
szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a
kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény

Járási Népegészségügyi Intézet 2510 Dorog, Hantken
M. u. 8., Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.,
Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség 2800
Tatabánya, Komáromi út 6. Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság 2800 Tatabánya, Bárdos
L. u. 2., Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás kir u.
1.

A vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.
(III. 13.) Korm. Rendelet 4.§ 4/A § (4)
bekezdése

A fenntartó bejelentése
alapján, vagy a jegyző az
engedélyt visszavonja és a
vásárt, piacot bezáratja

Szálláshelyekről vezetett
nyilvántartás

A szálláshely-szolgáltató
adatai és a szálláshely
adatai

Járási Népegészségügyi Intézet 2510 Dorog, Hantken
M. u. 8., Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.,
Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség 2800
Tatabánya, Komáromi út 6., Építéshatóság 2500
Esztergom, Széchenyi tér 1., Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2500 Esztergom, Kossuth u. 40. Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság 2800 Tatabánya, Bárdos
L. u. 2.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló 239/2009.
(X. 20.) Korm. rendelet 7.§ 10. § -a

A szálláshely-szolgáltató
bejelentése, vagy a jegyző
elrendeli a szálláshely
bezárását és törli a szolgáltatót
a nyilvántartásból.

Város honlapján elérhető közzététel

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A szálláshely-szolgáltatási
Az ügyfél kérelme
tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.)
Korm. Rendelet, a kereskedelmről
szóló 2005. évi CLXIV. Törvény, a
szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény

Egységes irattári terv alapján
78/2012.(XII.28.) BM rendelet

Dorog Város Jegyzője

Telepengedélyezési és
Személyes és cég adatok
bejelentés tudomásulvételi
eljárások

Szervezési osztály

Személyzeti nyilvántartás

Név; szül. név; anyja neve; 2011. évi CXIC. tv., 2007. évi CLII. tv, köztisztviselő által
lakcím; szül. idő; szül. hely; 45/2012. (III.20.) Korm. Rendelet,
benyújtott iratok
adószám; tajszám; előző
2012. évi I. tv.
munkahelyek és
időtartalom, iskolai
végzettség, besorolási
osztály és fokozat; fizetési
fokozat; teljesítmény ért.
adatok; továbbképzési
adatok; teljesített és előírt
vizsgák adatai;
gyermek(ek) neve,
adószáma, tajszáma,
szül.idő, szül.hely;
átsorolás ideje; minősítés;
jublieumi jutalom ideje;
nyelvvizsa ideje;
bankszámla szám

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 2011. évi CXCIX. tv. szerint
Igazgatósága Tatabánya, Komáromi út 6., Nemzeti
tisztviselőkről
Közszolgálati Egyetem: 1083 Budapest, Ludovika tér
2.; KEM KH Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága: 2800
Tatabánya, Bárdos László út 2.; KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve:
2800 Tatabánya, Népház út 12.; KEM KH: 2800
Tatabánya, Bárdos László út 2.

Szociális Osztály

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény megállapítása
és a kedvezményben
részesülő gyermekek
nyilvántartásának vezetése

Szülő/törvényes képviselő, 1997. évi XXXI tv. (Gyvt) 16. és 18. § Ügyfél által benyújtott
valamint a gyermek
331/2006. (XII.23.) Korm.rend. 3. § (1) kérelem
személyes adatai,
bek g. pont
jövedelmi viszonyai, az
ellátás határidejének
megjelölése,

Dorog Város nevelési, oktatási intézményei: NRSZH: 1997. évi XXXI tv. (Gyvt) 135. §
2 év
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 8.
149/1997. (IX.10.) Gyer. 66/A. § (2) bek
és 83/A. § (6) bek.
392/2013.
(XI.12.) Korm. Rendelet

Önkormányzati segély
megállapítása

Kérelmező személyes
1993. évi III. tv. (Szt.) 4/A. § (1) bek a) Ügyfél által benyújtott
adatai, jövedelmi viszonyai 45. §(1) bek és 6/2012. (II.24.) ör. 3. § kérelem

2 év

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Kitöltött kérelmi adatlap

Egyedi ügyirat kezelési szabélyzat
1/2013. sz. utasítás

Adatok törlésének
határideje
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Adatkezelő megnevezése

Adatkezelés célja
Személyi térítési díj
megállapítása,
nyilvántartás vezetése

Adatok fajtái
Ellátásban részesülő
személyes adatai,
jövedelmi és vagyoni
viszonyai

Adatkezelés jogalapja

Adatforrása

Adattovábbítást igénylő neve, címe

Adattovábbítás jogalapja

Adatok törlésének
határideje

1993. évi III. tv. (Szt.) 14/A. § (1) bek
a), 115. § (2) bek

Ellátott által benyújtott
kérelem

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ: 2510 Dorog,
Otthon tér 3.

1993. évi III. tv. (Szt.) 14/A. § (1) bek a), 10 év
115. § (2) bek

Köztemetés lebonyolítása, Elhunyt személyes adatai
nyilvántartás vezetése

1993. évi III. tv. 48. § 1999. évi XLIII
tv. 20. § (1) bek.

Hozzátartozóval felvett
jegyzőkönyv, halotti
anyagkönyvi kivonat

"Léthé" Temetkezési Kft.: 2500 Esztergom, Malonyai 1993. évi III. tv. 48. § 1999. évi XLIII tv.
út 8/a
20. § (1) bek.

25 év

Hulladékszállítás díjfizetési Kérelmező személyes
kedvezény megállapítása, adatai,
kedvezményezettek
nyilvántartásának vezetése

9/2014. (IV.25.) ör. 15. §

Ügyfél által benyújtott
kérelem

Vertikál Közszolgáltató Zrt.: 8154 Polgárdi, Bocskai út 9/2014. (IV.25.) ör. 16. §
38.

2 év

2. számú melléklet

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelés célja

Adatok fajtái

Adatkezelés jogalapja

Adatforrása

Adattovábbítást igénylő neve, címe

Adattovábbítás jogalapja

1997. évi XXXI tv. (Gyvt) 20/C. §,
Ügyfél által benyújtott
331/2006. (XII.23.) Korm.rend. 3. § (1) kérelem, óvodák igazolásai
bek l. pont 149/1997. évi (IX.10.)
korm.r. 68/F §

Adatok törlésének
határideje

Óvodáztatási támogatás
megállapítása,
nyilvántartás vezetése

Szülő/törvényes képviselő,
valamint a gyermek
személyes adatai,
óvodában tartózkodás
időtartama

Felsőoktatásban tanulók
támogatása

Kérelmező és - esetleges - 6/2012. (II.24.) ör. 8. §
hozzátartozói személyes
adatai

Ügyfél által benyújtott
kérelem

Belfőldi jogsegélyre adott
válasz, helyszíni szemle
(környezettanulmány)

Belföldi jogsegély, vagy
2004. évi CXL.tv. 26. § és 56-57/B. §
helyszíni szemle tárgyát
képező személy személyes
adatai, jövedelme, kiadása

Más hivatalos szerv
megkeresése

Belföldi jogsegélyt kérő.

2004. évi CXL tv. 26 § (6)-(7)

2 év

Védendő fogyasztóként
nyilvántartásba kerülés

Kérelmező személyes
adatai, szociális ellátás
fennállása.

2007. évi LXXXVI. tv. 64. § (1) és
273/2007. (X.19.) Korm.r. 30. §

Ügyfél által benyújtott
kérelem, helyi szociális
rendszer

EON Energiaszolgáltató Kft.: 7602 Pécs, Pf. 197,
GDF Suez Zrt.: 6701 Szeged, Pulcz út 44.

2004. évi CXL tv. 83. §

1 év

Otthonvédelem

Kérelmező személyes
adati, szociális ellátás
fennállása.

2011. évi CLXX.tv.

Helyi szociális rendszer

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: 1122 Budapest,
Városmajor út 12-14.

2004. évi CXL.tv. 83. §

5 év

Aktív korúak ellátásának
megállapítása és az
ellátottakról nyilvántartás
vezetése

Kérelmező személyes
adatai

1997. évi III. tv.18/B.§, 33-37.§,
63/2006,(III.27.) Korm.rend.
6/2012(II.24.) önk.rend.

Ügyfél kérelme

Esztergomi Járási Hivatal II. munkaügyi
Kirendeltsége: 2510 Dorog, Kálvária út 18., Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat: 1096 Budapest, haller utca
6., Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: 1071
Budapest, Damjanich út 48., Országos
Egészségbiztosítási Pénztár: 2800 Tatabánya,
Népház út 12., Dorog és Térsége Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat: 2500 Dorog, Hantken Miksa
út 8.

1991.évi IV.tv. 57/B. § ,
169/2011,(VIII.24.) Korm. rend.
392/2013. Korm.rend. 1997.évi LXXX.
tv. 63/2006.(III.27.) Korm.rend.

10 év

Lakásfenntartási
támogatás megállapítása
és a támogatásról
nyilvántartás vezetése

Kérelmező személyes
adatai, lakhatásának
körülményei, költségei
kérelmező

1997.évi III.tv. 18/B. §, 38-40.§

Ügyfél kérelme

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: 1071
Budapest, Damjanich út 48., Vízmű ÉDV ZRT: 2800
Tatabánya, sárbereki út 100., Promtávhő Kft: 2500
Dorog, Esztergomi út 17., EON Energiaszolgáltató
Kft: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., GDF
Suez Engergia: 6701 Szeged, Pulcz út 44.

392/2013.Korm. rend. 63/2006. (III.27.) 2 év
Korm.rend.

Adósságcsökkentési
Kérelmező személyes
támogatás és normatív
adatai, lakhatásának
lakásfenntartási támogatás körülményei,
megállapítása és a
támogatásról nyilvántartás
vezetése

1997.évi III.tv. 18/B. §, 55-55/C.§,
63/2006.(III.27.) Korm.rend.
6/2012.(II.24.) önk.rend. 7.§

Ügyfél kérelme

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti
392/2013.Korm. rend. 63/2006. (III.27.) 2 év
Szolgálat: 2500 Dorog, Hantken Miksa út 8., Nemzeti Korm.rend.6/2012.(II.24.) önk.rend.
Rehabilitációs és Szociális Hivatal: 1071 Budapest,
Damjanich út 48., Vízmű ÉDV ZRT: 2800 Tatabánya,
Sárbereki út 100., Promtávhő: 2510 Dorog,
Esztergomi út 17.

Közgyógyellátás
méltányossági jogcímen
történő megállapítása és
nyilvántartás vezetése

Kérelmező személyes
adatai

1997.évi III.tv. 50.§. (3)
bek.63/2006.(III.27.)Korm. rend.
6/2012. (II.24.) önk.rend.

Ügyfél kérelme

Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakig.Szerve:
2800 Tatabánya, Bárdos László út 2., Járási Hivatal
Kirendeltsége: 2510 Dorog, hantken Miksa út 8.,
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: 1071
Budapest, Damjanich út 48.

392/2013.Korm.rend. 63/2006.(III.27.)
Korm.rend. 6/2012.(II.24.) önk.rend.

5 év

Gyámhatósági ügyben
megkeresésre eljárási
cselekmény elvégzése
(belföldi jogsegély)

A megkeresésben
2004.évi CXL tv. 26. és 56-57B.§
megjelölt ügyfél személyes
adatai

Megkeresés

Belföldi jogsegélyt kérő

2004.évi CXL tv. 26.§ (6) (7) bek.

2 év

Önkormányzati tulajdonban Pályázó/kérelmező
3/2014.(II.28.) önk.rend.
lévő lakások kiutalása,
személyes adatai,
cseréje
lakhatásának körülményei

Ügyfél pályázata, kérelme

5 év

10 év

15 év

2. számú melléklet

Adatkezelő megnevezése
Lakásgazdálkodás
Birtokvédelem

Állategészségügy, állatvédelem

Adatkezelés célja
Bérlőkkel való
kapcsolattartás
A birtokvédelmi eljárás
során keletkezett
személyes adatok
Ebnyilvántartás, veszélyes
ebről szóló határozat

Adatok fajtái

Adatkezelés jogalapja

Adatforrása

Adattovábbítást igénylő neve, címe

Adattovábbítás jogalapja

Adatok törlésének
határideje

Személyazonosító

1993. évi LXXVIII. tv.

Lakó adatszolgáltatása

Név, lakcím, születési
dátum

228/2009. (X.16.) Korm.rendelet,
2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről
A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm.
Rendelete, a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról
betegségeinek, Az
állategészségügyről szóló 2005.évi
CLXXVI.törvény

Kérelem, végzés, határozat Kérelmező, ellenérdekű ügyfél

2013. évi V. tv. A Polgári Törvénykönyvrőlváltozó (többségében 5 év)

Határozat, ebnyilvántartási Ebtulajdonos, állattartók
program

41/2010.(II.26.) Korm. Rendelet a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról

változó (többségében 5 év)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről

nyilvántartások

KSH: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2., Oktatási
Hivatal: 2800 Tatabánya: Bárdos László út 2.

2011. évi CXC tv. a nemzeti
köznevelésről

változó (többségében 5 év)

Nyilvántartások, OEP
finanszírozás igényléshez
adatszolgáltatások

OEP: 2800 Tatabánya, Népház útja 2., ÁNTSZ: 2800 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet az
változó (többségében 5 év)
Tatabánya, Bárdos László út 2., KSH: 2800
egészségügyi szolgáltatások
Veszprém, Radnóti tér 2.
Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól

Név, lakcím, születési
dátum,

Oktatás

Egészségügy

Háziorvosok,
gyermekorovosok,
fogorvosok, védőnőkkel
kapcsolatos
adatszolgáltatások

Név, lakcím, születési
dátum

Pénzügyi Osztály

Számlázás

Név, lakcím, adószám,
őstermelői igazolvány
száma, székhely adatok,
szül.idő, hely; anyja neve

2011. évi tv. Az államháztartásról,
2000. évi C. tv. A számvitelről

Szerződések adatai
alapján

Cafeteria

OTP Szép Kártya

Név, cím adószám,
szül.idő, szül.idő, anyja
neve, lakcím

1995. évi CXVII. tv. a személyi
jövedelemadóról

Bérszámfejtés

Külső személyek
megbízási, tisztelt díj;
Címmel, díjjal járó
jutattások; Személy jellegű
kifizetések nem saját
dolgozó részére;
Önkormányzati képviselők
tisztelt díja; napi díjak

Név; szül. név;
adószám;taj szám; anyja
neve; szül. hely, idő;
lakcím; nyugdíja esetén a
Nyugdíjfolyósító Intézet
által küldött összesítő
igazolás adatai

1995. évi CXVII. tv. a személyi
jövedelemadóról

Otp széchenyi
Pihenőkártya igénylőlap
munkavállaló nyilatkozata
alapján
A személyi jellegű kifizetés
kedvezményezettjének
adatszolgáltatása alapján

nincs

OTP Pénztárforgalmazó Zrt. 1131 Budapest, Babér út
9.

Magyar Államkincstár Illetményszámfejtő Iroda: 2800 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati 10 év
Tatabánya, Komáromi út 6.
tisztviselőkről

