Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a VIZITERV ENVIRON Kft.
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VIZITERV Environ Kft.
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Adatvédelmi tisztviselő

dr. Koncz Anita Edit
adatvedelem@ovf.hu
06-1/225-4400/10015

Adatfeldolgozó

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081
Budapest, Csokonai utca 3., info@nisz.hu, 061/459-4200)

Az adatkezelés célja

A
vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezéssel
összefüggésben a honlapon keresztül véleményt
beküldő szervezetekkel, cégekkel és természetes
személyekkel (továbbiakban: érintettek) történő
kapcsolattartás a vélemények felhasználása és
közzététele a harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási
Terv vonatkozó fejezetében.

Az adatkezelés jogalapja

Jogi
kötelezettség
teljesítése
a
vízgyűjtőgazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet 19. §-a és a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

Az érintettek kategóriái

A honlapon keresztül véleményt küldők

Az érintett jogai

- kérelmezheti a személyes
hozzáférést (GDPR 13. cikke);

adataihoz

való

kérelmezheti
a
személyes
adatainak
helyesbítését,
kiegészítését,
kezelésének
korlátozását vagy törlését;
- az Adatkezelőnél kezdeményezheti a megadott
személyes adatainak tagolt, naprakész és gépileg
olvasható
formátumban
való
kiadását
(adathordozhatósághoz
való
jog)
vagy
továbbítását egy másik személy részére;
- tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen;
az
adatkezelési
hozzájárulását
időpontban visszavonhatja.

bármely

Az érintett jogainak érvényesítését az Adatkezelő
bármely
elérhetőségén kezdeményezheti. Az
ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől
számított 25 nap, tiltakozási jog gyakorlása esetén
15 nap.
Az érintett továbbá:
- panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz
vélelmezett
jogsérelem
esetén
(Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
webcím: https://www.naih.hu, telefonszám: +36
(1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu);
- bírósághoz fordulhat vélelmezett jogsérelem
esetén. (Az érintett által tapasztalt jogellenes
adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet
az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása
szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindítható (a törvényszékek felsorolását és
elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti
meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
A személyes adatok kategóriái

Név, cég/szervezet elnevezése, e-mail cím

A címzettek kategóriái

nincs

A közlés célja

nincs

Harmadik
országba
adattovábbítás

történő

Nem valósul meg.

Adattörlésre előirányzott határidő

A személyes adatokat 2021. december 31.

A személyes adatok forrása

Az adatokat az érintett bocsátotta az Adatkezelők
rendelkezésére.
Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az őt érintő adatvédelmi
incidensről.

Az
érintett
tájékoztatása
adatvédelmi incidensről
Automatizált
megvalósul-e?
Technikai
intézkedések

döntéshozatal
és

szervezési

Nem valósul meg.
Az Adatkezelők gondoskodnak a személyes adatok
biztonságáról. Ennek érdekében megteszik a
szükséges technikai és szervezési intézkedéseket
mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a
hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt
adatállományok tekintetében és kialakítják azokat
az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó
jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelők a személyes adatokat megfelelő
intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás,
továbbítás,
nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az
Adatkezelők
külön
szabályzatok,
utasítások,
eljárási rendek útján gondoskodnak.
Az
Adatkezelők
az
Adatfeldolgozóval
együttműködve az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel
vannak
a
technika
mindenkori
fejlettségére. Az Adatkezelők több lehetséges
adatkezelési megoldás közül azt választják, amely
a személyes adatok magasabb szintű védelmét
biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget
jelentene.

