TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA SORÁN
MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL, HA A HIVATAL AZ ADATOT A HAGYATÉKI ELJÁRÁSRÓL
SZÓLÓ 2010. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY 118. § (4) SZERINT AZ ISMERT VAGY ISMERETLEN
ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT SZEMÉLYRE NÉZVE A SZEMÉLYI ADAT- ÉS
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL, VALAMINT AZ ANYAKÖNYVBŐL IGÉNYEL ADATOT
Tisztelt Ügyfelünk!
Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint
jelen tájékoztatóval és folyamatleírással ezúton nyújt tájékoztatást, hogy a Hivatal Öntől független
forrásból származóan kezeli az itt megjelölt ügyben és folyamat során az Ön személyes adatait.
AZ ÜGY, AMELYBEN AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A HIVATAL KEZELI:
(ügyszám és/vagy az ügy leírása)
AZ ÖN ADATAINAK HIVATAL ÁLTALI MEGSZERZÉSÉNEK DÁTUMA:
(lehetőség szerint egész mondatban: „Az Ön adatait a Hivatal év, hónap nap -én kapta meg a személyi
adat- és lakcímnyilvántartásból.”)
AZ ÖN ADATAINAK FORRÁSA:
Személyi adat- és lakcímnyilvántartás és/vagy anyakönyv
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatai nyilvánosan nem hozzáférhető forrásból származnak.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
a hagyatéki eljárás lefolytatása során az öröklésben érdekelt adatainak megállapítása és az ezekről
rendelkezésére álló adatok ellenőrzése
AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI:
személyazonosító adatok, lakóhely és tartózkodási hely, egyéb elérhetőség
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
a GDPR 6. cikk (1) e) pont szerinti közérdekű feladat végrehajtása a hagyatéki eljárásról szóló 2010.
évi XXXVIII. törvény 118. § (4) szerint, amely előírja, hogy a jegyző az ismert vagy ismeretlen
öröklésben érdekelt adatainak megállapítása és az ezekről rendelkezésére álló adatok ellenőrzése
céljából adatot igényelhet a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, valamint az anyakönyvből.
A HIVATAL PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
1139 Budapest, Béke tér 1., www.budapest13.hu, ugyfelszolgalat@bp13.hu, +3614524100, képviseli
a jegyző
A HIVATAL ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI,
dr. Bálint Erika, balinterika@bp13.hu, +3614524100/5093 mellék
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
a hagyatéki eljárásból fakadó jogok és kötelezettségek elévüléséig
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A Hivatal a hagyatéki eljárás során a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 16-18. §iban és 116-118. §-iban foglaltak szerint jár el.

Amennyiben a hagyatéki eljáráshoz hagyatéki leltár felvétele szükséges, úgy az a hagyatéki eljárás
egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet előírásai szerint történik.
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET
MEGJELÖLÉSE:
A Hivatal az adatkezelési folyamatba adatfeldolgozót nem von be.
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az adatok csak és kizárólag a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény előírásai alapján
kerülhetnek továbbításra.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége,
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
A Hivatal törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által
meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen
hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Hivatalnak az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen
tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy
személyazonossága igazolását követően a Hivatal erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást
szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden
más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal
hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt
indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton
tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy
jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az
adatkezelőhöz, esetünkben tehát Hivatalunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az
intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel
a kapcsolatot!
Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályokat a XXIII/411/2018.(V.25.) számú Jegyzői Utasítás 8. fejezetében olvashatja, amely Jegyzői Utasítás elérhető az
Önkormányzat honlapján (www.budapest13.hu) és a Hivatal Ügyfélszolgálatán is.
Budapest, (kiküldés dátuma)
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző

