Számlálóbiztosi jelentkezési lap
a 2022. évi népszámlálási feladatok végrehajtásához
1.

Név: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………...................................

2.

Születési név:…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..........................

3.

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………….......................

4.

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..........................

5.

Levelezési cím: ......................................................................................................................................................................
(Ha eltér a lakcímtől)

6. Mobiltelefon száma: …………………………………………………………………………..……………………………………………………………….........................
7.

E-mail cím: ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….........................

8. Iskolai végzettség: ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….........................
9.

Munkahely neve, címe: ……………………………………………………………………..………………………………………………………..……........................
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……......................................................................................

10. Idegennyelv-ismeret: …………………………………………………………………………….………………………………………………………….........................
11. Rendelkezik-e szélessávú internet hozzáféréssel?
Igen
Nem
12. Rendelkezik-e alapvető informatikai ismeretekkel?
Igen
Nem
13. Részt vett-e már korábban lakossági típusú adatfelvétel szervezésében,
lebonyolításában?
Igen
Nem
14. Hozzájárulok, hogy a KSH átadja a Call Center részére az általam megadott
telefonszámomat és e-mail címemet, abból a célból, hogy az adatszolgáltató
kérésre azt megismerhesse.
Igen
Nem
Aláírásommal igazolom, hogy a számlálóbiztosi feladat elvégzéséhez szükséges
feltételeknek megfelelek, a munkavégzéshez kapott tárgyi eszközökért felelősséget
vállalok. Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem és
elfogadom.
Kelt: Budapest, 2022. …………………………………….……..
……………………………………………………………………………………….
jelentkező aláírása

TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ
SZÁMLÁLÓBIZTOSOK FELÜLVIZSGÁLÓK NYILVÁNTARTÁSA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL
Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal 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
ezúton nyújt tájékoztatást jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való
részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
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
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A népszámlálás végrehajtásának biztosítása, számlálóbiztosi, felülvizsgálói feladatok ellátására megbízási jogviszony létesítése, a
2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (továbbiakban Népszámlálási törvény) és a 2021. évi népszámlálás
végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól
szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet)
előírásai szerint
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
a GDPR 6. cikk (1) e) pont szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlása [Népszámlálási törvény 4. § (2)].
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A személyes adatokat a Hivatal a számlálóbiztosnak történő jelentkezés esetén megbízás hiányában az arra vonatkozó döntés
meghozataláig, megbízás esetén a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet előírásai szerinti határidőig tartja nyilván, és minimum a szerződésből fakadó jogok és követelések
érvényesíthetőségéig kezeli, a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)
bekezdése szerint 8 évig köteles megőrizni.
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A népszámlálási törvény 4. § (2) bekezdése alapján a helyi népszámlálási felelős a jegyző, akinek a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése
szerinti feladata a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) iránymutatása alapján számlálóbiztosi hálózat létrehozása, és
folyamatos biztosítása az adatfelvétel végrehajtására, a számlálóbiztosi megbízási szerződések megkötése, a számlálóbiztosok
igazoló okmányokkal, összeíráshoz szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszközökkel és segédanyagokkal, nyomtatványokkal
való ellátása, továbbá a KSH iránymutatása alapján felülvizsgálói hálózat létrehozása és folyamatos biztosítása, a felülvizsgálói
megbízási szerződések megkötése, a felülvizsgálók igazoló okmányokkal, összeíráshoz kapcsolódó segédanyagokkal és
nyomtatványokkal való ellátása, valamint a népszámlálás végrehajtásában résztvevő számlálóbiztosok és felülvizsgálók körzethez
rendelése, a KSH által biztosított célalkalmazásban, az összerendelés folyamatos karbantartása és a változások átvezetése az
alkalmazásban. A Hivatal e feladatok teljesítése érdekében a számlálóbiztosi feladatok ellátására toborzást szervez, és a jelentkezők,
és a kiválasztást követően a számlálóbiztosok és a felülvizsgálók személyes adatait kezeli, annak érdekében, hogy a népszámlálással
kapcsolatos feladatok ellátását, a népszámlálás lebonyolítását biztosítsa.
A Hivatal minden esetben bizonyítani képes minden kezelt személyes adatra vonatkozóan, hogy kizárólag olyan személyes adatot
kezel, amely a cél eléréséhez szükségesszerűen indokolt.
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:
Statisztikai Elemző Központ Korlátolt felelősségű Társaság
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az adatok kizárólag a Népszámlálási törvény és a Kormányrendelet előírásai alapján. kerülnek továbbításra. A számlálóbiztos neve,
számlálóbiztosi azonosítója, elérhetősége a KSH által működtetett informatikai rendszerben rögzítésre kerül, és a KSH a Call Centerbe
érkező vagy a Hivatal a hozzá érkező megkeresés esetén az összeírási területén érintett adatszolgáltatónak azonosítás céljából
megadhatja.
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/4-11/2018.(V.25.) számú Jegyzői
Utasítás 8. fejezetében olvashatja, amely Jegyzői Utasítás elérhető az Önkormányzat honlapján (www.budapest13.hu) és a Hivatal
Ügyfélszolgálatán is.
Jelen folyamatleírást a Hivatal 2022. július 7-én tetté közzé. A közzétételt követően minden adatkezelésre irányadó.
Budapest, 2022. július 7.
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
s.k.

