
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  

EBÖSSZEÍRÁSSAL KAPCSOLATBAN  
 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei: 

Apci Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 
3032. Apc, Erzsébet tér 1., tel.: 06-37-385-309, e-mail: apc@apc.hu, weboldal: http://www.apc.hu 
Hivatali Kapu KR azonosítója: 704185731 

2. Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:  

Laskai István jegyző, 3032 Apc, Erzsébet tér 1. tel.: 06-37-385-309, e-mail: apc@apc.hu 

3. Adatvédelmi tisztségviselő neve és elérhetősége:  

Fónadné Kovács Natália, 3032 Apc, Erzsébet tér 1. tel.: 06-37-385-309, e-mail: apc@apc.hu  

4. Adatkezelés célja:  

Jogszabályi előírás alapján gyűjtött adatok összevezetése a központi ebnyilvántartás adataival, eltérés 
esetén a nyilvántartást vezető hatóság értesítése szükséges. 

5. Adatkezelés jogi alapja:  

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B. §-ában előírt ebösszeírással kapcsolatos ügyintézés 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

 Az Apci Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően. A beérkező adatlapokat a 
Hivatal a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendelet előírásai szerint iktatja és tartja nyilván. 

7. Érintettek köre:  

Ebtartók, ebtulajdonosok, állatorvos(ok) 

8. Adatok forrása:  

Ebtartók, ebtulajdonosok 

9. Személyes adatok fajtái: 

Név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, állatorvosi kamarai bélyegzőszám 

10. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 

Titkársági Iroda munkatársai, jegyző 

11. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják: 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság, bizonyos 
esetekben a vonatkozó jogszabályi előírás alapján az érintettek adatai továbbításra kerülhetnek egyéb 
hatóság részére. 

12. Harmadik ország vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye: 

Nincs ilyen. 



13. Érintettek jogai: 

Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai vonatkozásában az 
adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékozódni. 

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével összefüggő 
információkról tájékoztatást kémi. 

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített személyes 
adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult a személyes adatai kezelésének 
korlátozását kérni, ha sérti jogos érdekeit, vagy amennyiben vitatja a Hivatal által kezelt adatai 
pontosságát, jog szerűséget, szükségességet. 

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Infotv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén. 
A Hivatalnak egyesesetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért 
az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a Hivatalra 
alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok 
esetében 

 
14. Jogi érvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz:  
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5 
Cím:   1125 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 22/C  
Tel:  +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; 
Email:   ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

15. Bírósági jogérvényesítés: 

A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes torvényszéken is megindíthatja. 
 


