Tiszaföldvár Város Önkormányzatának adatkezelési tájékoztatója
a tiszafoldvar.hu weblap adatkezelésével kapcsolatban
Tiszaföldvár Város Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartsa és védje az
Ön személyes adatait, és arra törekszik, hogy az Ön adatai biztonságban legyenek, amikor
honlapunkra látogat. Annak érdekében, hogy valós információkat közölhessünk Önnel,
válaszolhassunk kéréseire, bizonyos esetekben arra kérjük Önt, hogy adja meg személyes
adatait. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, amikor portálunkon regisztrál.
Önkormányzatunk az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során
betartja 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 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény előírásait és a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak
megfelelően jár el.
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók)
két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával
összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel,
a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes
rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap
használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek
honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra
törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak
igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a
hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője:
Tiszaföldvár Város Önkormányzata.
Cím:
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zsilinszky út 2.
Telefon: 56/470-017
Az általunk szolgáltatott közérdekű információk egy része közvetlenül több weblapról is
elérhető, emellett a honlapunkról kiindulva számos további szolgáltatást más portálokon vehet
igénybe. Ezekben az esetekben Ön honlapunkat elhagyja, átlép más oldalakra és adatainak
kezelése attól fogva ott történik.
Böngészőprogramja címsorában láthatja a képernyőn, hogy Ön éppen hol jár.
A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet adatfeldolgozót veszünk igénybe:
A weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:
Cégnév:
DotRoll Kft.
Székhely:
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Adószám:
13962982-2-42
Elérhetőségek és kapcsolati adatok: www.dotroll.com
A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját, valamint Tiszaföldvár
Város Önkormányzat munkatársai, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett

szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges
mértékben férnek hozzá.
Az Önkormányzat a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli.
Honlapunk optimális használata
Önmaga azonosítása és személyes adatainak megadása nélkül is megtekintheti honlapunkat.
Olyan esetekben, ahol a szolgáltatás ezt megköveteli domain információkat gyűjt az Ön
látogatásáról annak érdekében, hogy testre szabja és felhasználóbaráttá tegye honlapunkat az
Ön számára.
A honlap azonosítást megkívánó részein kérjük, adja meg személyes adatait, amelyek
segítségével be tudjuk azonosítani, így például nevét, e-mail vagy más címét.
Abban az esetben, mikor Öntől személyes adatokat kérünk, tájékoztatjuk Önt, milyen indokkal
és célból kérjük ezen adatokat. Ön dönthet úgy, hogy az adatokat nem adja meg, ebben az
esetben is hozzáférhet a honlap más részeihez, azonban nem férhet hozzá bizonyos
szolgáltatásokhoz.
Az Önről vagy számítógépéről gyűjtött adatokat arra használjuk, hogy honlapunkat
üzemeltessük, kéréseit teljesítsük. Az ilyen adatok célja, hogy az Ön személyazonosságát
igazolják, Önt az Ön által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban tájékoztassuk, vagy
kapcsolatba lépjünk Önnel.
Adatvédelem
Tiszaföldvár Város Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy védje az Ön személyes adatait,
tiszteletben tartsa az Ön ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan
védelmezze, nehogy elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek,
vagy azokat hozzáférhetővé tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék. Megfelelő
lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az interneten gyűjtött információkat megvédjük, és
azok biztonságáról gondoskodjunk.
Adatokat harmadik személyhez való továbbítása
Ahol szolgáltatásunk megköveteli az Ön adatait hozzáférhetővé tesszük olyan harmadik
személy számára is, amely a velünk fennálló kapcsolata alapján szolgáltatásokat nyújt a
nevünkben. Kizárólag olyan adatokat adunk át ezen harmadik személyeknek, amelyek
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy szolgáltatásukat teljesítsék, és intézkedéseket teszünk az Ön
adatainak védelme érdekében.
Személyes adat frissítése és/vagy módosítása
Önnek joga van ahhoz, hogy felvilágosítást kapjon arról, van-e a birtokunkban Önre vonatkozó
információ, és ha igen hozzáférjen ezen adatokhoz és törölje vagy kijavítsa azokat, amennyiben
azok pontatlanok vagy idejét múltak.
Az Önkormányzat az érintettek kérelmére tájékoztatást ad az érintettek Önkormányzat által
kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait.
Honlap kapcsolatok
Ez a honlap más honlapokra mutató linkeket is tartalmaz. Tiszaföldvár Város Önkormányzata
az ilyen honlapok adatkezelési gyakorlatáért vagy tartalmáért nem vállal felelősséget.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata örül, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el.
Ilyen esetben nem kell engedély, elég, ha a szerkesztőt, vagy a webmestert levélben értesítik.
A méltatlan környezetbe helyezett linkek megszüntetését kezdeményezzük!

Sütik használata
Ezen honlap bizonyos része ún. “sütiket” használ, hogy biztosítsa a regisztrációs eljárás
integritását és segítsen személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani és az Ön érdeklődésének
megfelelő tartalmat eljuttatni Önhöz.
Erről részletesebben külön tájékoztatóban a „Cookie tájékoztató”-ban olvashatnak, mely
elérhető a www.tiszafoldvar.hu oldal adatkezeléssel foglalkozó menüjében.
Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon Tiszaföldvár Város
Önkormányzatához.

