
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Ön a Heves Megyei Önkormányzat hivatalos honlapját látogatja. 

A Heves Megyei Önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak 

szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat 

lát el, személyes adatokat – közvetlenül, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal útján 

- kizárólag a tevékenységével összefüggésben, az érintettek hozzájárulásával, a vonatkozó 

előírásoknak megfelelően kezel. 

A Heves Megyei Önkormányzat honlapjának használata során a felhasználóktól gyűjtött 

adatokat bizalmasan, a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával kezeli.  

Adatvédelmi irányelveink kialakítása a vonatkozó adatvédelmi előírások alapján történt, így 

különös figyelemmel az alábbi jogszabályokra: 

 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény, 

• az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 

1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, 

valamint 

• 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 szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) 

A honlap használata során a következő adatokat gyűjti be: 

Személyes adatok: olyan - az érintett magánszemély által önkéntesen megadott - adatok, 

amelyek alapján a felhasználó személyi azonosítása lehetséges. Amennyiben a honlapon 

bizonyos tartalmak elérhetősége regisztrációhoz kötött, az ennek során begyűjtött személyes 

adatokat az összes vonatkozó jogszabály betartásával kezeljük. Az előírásoknak megfelelően 

önkormányzatunk lehetőséget nyújt a személyes adatok megváltoztatására és törlésére. 

A webszerver naplóállományai: a honlapot kiszolgáló webszerver olyan események adatait 

naplózza, amelyeket a felhasználók látogatásukkal idéznek elő a honlap használata során 

(például a felhasználó számítógépének dinamikus IP címe, a böngésző típusa, a kérés ideje stb.). 

Ezen anonim, tehát a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas adatok hasznos 

statisztikai információkat nyújtanak számunkra a Honlap használatával kapcsolatban. 

A honlap oldalain utalások, ugrópontok találhatók más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, 

ahol a Heves Megyei Önkormányzatnak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen 

ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben - ha szükségét 

érzik - olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével 

kapcsolatban. 

A Heves Megyei Önkormányzat adatkezelésével kapcsolatosan az érintett magánszemély a 

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. szám alatti címen postai 

úton, vagy a hmohivatal@hevesmegye.hu e-mail címen további részletes tájékoztatást kaphat.  

 


