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Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
adatkezelési tájékoztatója
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi
rendelet, továbbiakban: GDPR) 13. cikke és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 16. § (1)-(2) bekezdése alapján, az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: Adatkezelő) a személyes adatok kezelésével
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja.
Fogalmak
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
által végzett adatkezelési műveletek összessége.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő és adatfeldolgozó megnevezése
Adatkezelő: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: adatkezelő)
Székhely: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c
E-mail: titkarsag@aduvizig.hu
Telefon: 79/525-100
Fax: 79/325-212
Adatkezelés helye: székhely és szakaszmérnökségek
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Nagy András
Email: nagy.andras@aduvizig.hu
Telefon: 79/525-141
Adatfeldolgozó: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133.
E-mail: info@nisz.hu
Telefon: 1/459-4200
Fax: 1/303-1000
Adatfeldolgozás helye: 1087 Budapest, Kőbányai út 14-18.
Az adatkezelés alapjául szolgáló Európai Unió kötelező jogi aktusa:
-

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású
szöveg) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.
április 27.)

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
-

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az érintett jogai
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintettnek a személyes adatai kezelésével összefüggő tényekről az adatkezelés
megkezdését megelőzően joga van tájékoztatást kapni.
Hozzáféréshez való jog
A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az Adatkezelő
tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Az érintett hozzáféréshez való jogának
érvényesítését az Adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy
megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges az Infotv. 16. § (3)
bekezdésében meghatározott valamely érdek biztosításához.
Helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő, ha az általa, illetve az
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat
- különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az
adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további
személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal
kiegészíti.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést,
a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát,
és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan
nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
b) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye,
de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk
alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos
érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
c) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye,
de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett,
jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás
végleges, illetve jogerős lezárásáig,
d) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye,
de a 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok
megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig.
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az
Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése
céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározottak szerint végezhet.
Az a) pontban meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az Adatkezelő az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

Törléshez való jog
A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett
személyes adatait, ha
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
aa) az Infotv. 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés
céljának megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak
törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c)
pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,
c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.
Adathordozhatósághoz való jog
A GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Tiltakozáshoz való jog
Ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, valamint az Adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, akkor az érintett jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 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.
Az érintett előzetes tájékozódáshoz való jogát az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóval
biztosítja.
Az érintett jogainak érvényesítését az Adatkezelő fent megadott bármely elérhetőségén
kezdeményezheti. Az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az érintett kérelmét annak
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és
döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be,
elektronikus úton értesíti. Vélelmezett jogsérelem esetén az érintett panasszal fordulhat az
Adatkezelő felé, melynek megalapozottságát az adatvédelmi tisztviselő vizsgálja ki. Ha a
panaszkezelés nem vezetne eredményre, az érintett:
-

panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, honlap: https://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400,
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

-

bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Adatbiztonsági intézkedések
Az adatbiztonságot érintő intézkedések az Adatkezelő adatvédelmi szabályzata és
informatikai biztonsági szabályzata szerint valósulnak meg. Az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az őt érintő adatvédelmi incidensről.
Az érintett személyes adataihoz hozzáférő személyek
Az Adatkezelő azon dolgozói férhetnek hozzá az érintett személyes adataihoz, akik
feladatellátásához a személyes adatok valamely körének megismerése szükséges.
Az adatkezelés céljai:
szerződéses jogviszony létesítése, fenntartása, módosítása, teljesítése, megszüntetése,
vízgazdálkodási feladatok teljesítése,
számviteli és gazdálkodási feladatok teljesítése,
egyéb igazgatási feladatok teljesítése.
A szerződések teljesítéshez szükséges személyes adatok közlése (pl. szerződéskötő fél
személyes adatainak szolgáltatása) a szerződés megkötésének előfeltétele. Az adatszolgáltatás
elmaradása esetén az Adatkezelőnek nem áll módjában szerződést kötni az érintettel.
Kezelt adatok köre: név, születési név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve,
állampolgárság, személyazonosító igazolvány szám, személyi azonosító, adóazonosító jel,
telefonszám, e-mail-cím, lakcím, tartózkodási hely, számlázási cím, bankszámlaszám,
fénykép, mozgókép és a természetes személyre vonatkozó egyéb közölt adatok.
Személyes adatok gyűjtésének forrása: az érintett adatközlése.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenységek: személyes adatokat tartalmazó dokumentumok
rögzítése, rendszerezése, felhasználása, tárolása, továbbítása, törlése.
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, szerződés és jogi kötelezettség teljesítése.
A GDPR 6. cikk (1) albekezdése alapján:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.

Az Infotv. 5. § (1) bek. alapján személyes adat akkor kezelhető, ha
a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben,
különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott
feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez
kifejezetten hozzájárult,
c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető
közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal
arányos.
Időtartama: ügyintézés ideje, közfeladat ellátásának ideje, cél megvalósulása, irattári őrzési
idő letelte, szerződéses jogviszony tartama, jogvita időtartama, jogszabályban meghatározott
őrzési idő letelte.
Címzettje adott esetben: Belügyminisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Magyar
Államkincstár, Kormányhivatal, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, könyvvizsgáló, Állami
Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, közjegyző, bíróság, egyéb hatóságok.

