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4. sz. melléklet 

 

 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatkezelési tájékoztató  

A töltéseken történő járműközlekedési kérelemben kezelt személyes adatokról 

 

I. Adatkezelő: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

II. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: dr. Vértesi Miranda 

telefonszám: 0694/521-219, e-mail cím: vertesi.miranda@nyuduvizig.hu 

III. Adatfeldolgozó: Nem veszünk igénybe 

IV. Az adatkezelés célja: Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő elsőrendű, 

másodrendű árvízvédelmi töltésein, árvízcsúcs-csökkentő tározók töltésein 

valamint a vízhasznosítási célú tározók töltésein való közlekedésre benyújtott 

kérelmek elbírálása, engedélyezése 

V. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

(hozzájárulás) 

VI. Az érintettek kategóriái: Töltés közlekedésre engedélyezése iránt igényt 

benyújtó természetes és jogi személyek 

VII. A kezelt személyes adatok köre: kérelmező neve, címe (cégnév, székhely), 

telefonszáma 

VIII. A személyes adatok forrása: Az adatok az érintettől származnak 

IX. Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, 

legkésőbb az európai uniós és nemzeti jogszabályok szerinti megőrzési időig 

X. Az adatok tárolásának helye: A hozzájárulást kiadó Szakaszmérnökség 

XI. Adatbiztonsági intézkedések: Az adatok jelszóval védett elektronikus 

rendszerben vagy papír alapon elzárva kerülnek tárolásra 

XII. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre: Az engedélyt 

kiállító személyek  

XIII. Az adatok továbbításának lehetősége: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

részére tájékoztatásul - a szabályzat 17 § (1) bekezdés alapján 

XIV. A személyes adatok továbbításának lehetősége: Az érintett hozzájárulása 

esetén 

XV. Harmadik országba történő adattovábbítás: Nem valósul meg.  

XVI. Automatizált döntéshozatal: Nem valósul meg.  

XVII. Az érintett jogai: 

 

 

átlátható 

tájékoztatáshoz való 

jog (GDPR 12. cikke) 

hozzáféréshez való 

jog (GDPR 15. cikke) 

helyesbítéshez való 

jog (GDPR 16. cikke) 

törléshez 

(„elfeledtetéshez”) 

való jog (GDPR 17. 

cikke) 

tiltakozáshoz való 

jog (GDPR 21. cikke) 

az adatkezelés 

korlátozásához való 

jog (GDPR 18. cikke) 

adathordozhatósághoz 

való jog (GDPR 20. 

cikke) 

jogorvoslathoz való 

jog (GDPR 13. cikk 

(2) bekezdés d) 

pontja) 
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XVIII. Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett a jogainak megsértése miatt vagy 

személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban 

az Adatkezelőhöz (az adatvédelmi tisztviselőhöz), illetve a illetékes 

Törvényszékhez fordulhat. Az érintett az Adatkezelővel, illetve az 

adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 

9., ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1/391-1400, www.naih.hu) panasszal élhet. 

Az Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselőhöz az érintett kérelmének 

beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül írásban tájékoztatást ad az 

érintett részére, amely határidő indokolt esetben egy alkalommal 

meghosszabbítható. 

 

 

 

 

Gaál Róbert  

igazgató 
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