
Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató személyes adatok kezeléséről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával és Polgármesteri Hivatalával kötött 

megállapodások, szerződések esetén a szerződéses partnerek kapcsolattartói és szervezeti 

képviselői részére  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2016. április 27-ei 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (alábbiakban: 

GDPR) 13. és 14. cikkei alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: adatkezelő) az érintettek részére a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja: 

 

Az adatkezelés célja: Meghatározott dokumentumokkal és elektronikus 

rendszerekkel összefüggő személyes adatok kezelése a 

szerződésben szereplő kapcsolattartók és képviselők 

vonatkozásában, az adatok elektronikus adatbázisban 

(szerződéskezelő rendszerben) történő rögzítése, 

tárolása, felhasználása, törlése, a szerződéseknek a 

jogszabályi elvárásokkal összhangban történő 

előkészítése, teljesítése, ellenőrizhetőségének 

megteremtése érdekében. 

Adatkezelés jogalapja:  Az Önkormányzat – tekintettel a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának a 36. oldalán 

foglaltakra - mint közfeladatott ellátó szerv minden 

közjogi és magánjogi jogviszonyának, és az ahhoz 

járulékosan kapcsolódó adatkezelési jogviszonyainak 

kizárólag közfeladatai ellátásával összefüggésben lehet 

alanya, ettől eltérő minősége fogalmilag kizárt. Ennek 

megfelelően az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 

6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul és az 

Önkormányzat közhatalmi jogosítványának gyakorlása 

érdekében, illetve közérdekű feladatainak végrehajtása 

érdekében szükséges. Az adott szerződéshez, 

megállapodáshoz konkrétan kapcsolódó közhatalmi 

jogosítványt vagy közérdekű feladatot előíró 

jogszabályról az ügyintézés során van lehetőség pontos 

tájékoztatást adni. 

Adatkezelés időtartama  Az adatokat tartalmazó iratot az Adatkezelő a 

mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott 

selejtezési kezeli, ez a pénzügyi teljesítéssel járó 

esetekben a számviteli alapbizonylatoknak a 2000. évi 

C. törvény 169.§-a szerinti kötelező megőrzése 

érdekében legalább 8 év. Amennyiben nem selejtezhető 

irat keletkezik, annak kezelése a levéltárba adásig tart.  

Adatok forrása  A szerződéses partner, mint nem nyilvános forrás 



A kezelt személyes adatok  Név, tisztség, munkahelyi (céges) telefonszám, 

munkahelyi (céges) e-mail cím 

Az adatkezelés során nem alkalmazunk automatizált adatkezelést, profilalkotást, az adatokat 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk. 

Az adatkezelés további részleteiről a http://kecskemet.hu/varoshaza/adatvedelem oldalon 

található Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala a 

személyes adatok kezeléséről szóló általános adatkezelési tájékoztatójából informálódhat. 

 

Kelt, Kecskemét, 2020. 11.02. 
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