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Alulírott tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (rövidített név: VSZ 

NZrt., székhely: 2000 Szentendre Szabadkai u. 9., Adószám: 10822612-2-13 Cégjegyzékszám:13-10-040159) adatkezelő 

az általa üzemeltetett gyepmesteri (ebrendészeti) telep által befogott gazdátlan állatok kapcsán örökbefogadási 

feladatainak  ellátása céljából kötelezettségének teljesítéséhez és kapcsolattartáshoz a személyes és kapcsolattartási 

adataimat az Infotv-ben írtaknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje a gazdátlan állat örökbeadási feltételeinek 

vizsgálata és örökbeadása miatt, és fentebb felsorolt célok okán a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-

mailen kapcsolatba lépjen velem. 

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

 

Telefonszám:…………………………………………………..E-mail: ……………………………………………….. 

 

A VSZ NZrt. törvényi jogalapon és önkéntes hozzájárulás alapján is kezel adatokat. 

 

Alkalmazott jogszabályok 

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően 

történik: 

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 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 (GDPR rendelet) 

• Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) és 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info 

tv.). 

• az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 

• a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának 

részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet (Korm.r.) 

 

Értelmező rendelkezések 

A jelen nyilatkozat alkalmazása során használt fogalmak alatt a vonatkozó jogszabályok meghatározásai szerinti 

fogalmakat kell érteni. 

Az adatkezelés jogalapja 

Személyes adatok kezelése a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés szerint kizárólag akkor és annyiban jogszerű, 

amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:  

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;  

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 

megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;  

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 

e)  az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges;  

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 

érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 

személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

A fentieket az Infotv. 5. § (1) bekezdése kiegészíti azzal, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi 

személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli, 

b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához 

feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult, 

c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, 

valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy 

megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy 

d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az 

adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos. 
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Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 

gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 

alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

A fentiek alapján az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY 

MAGÁBA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a GDPR 6. 

cikk (1) b), mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy 

az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. (NAIH B/4542. 

számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján) 

Az adatkezelés leírása 

A gazdátlan állat az Ávtv. alapján az állam tulajdonába kerül, örökbeadásáról, végleges elhelyezéséről az állatvédelmi 

hatóságként eljáró jegyző rendelkezik. A jegyző ezen feladatai ellátására szerződést köthet a gyepmesteri (ebrendészeti) 

telep üzemeltetőjével. Ebben az esetben az örökbeadó a gyepmesteri telep üzemeltetője. 

Az örökbefogadási eljárás az örökbefogadni szándékozó kérelmére indul. A VSZ Nzrt. vizsgálja az örökbefogadásra 

alkalmasságot, ennek kapcsán kezeli az örökbefogadni szándékozó személyes adatait (a családi és utónév, lakcím, 

tartási hely), elérhetőségének adatait (telefonszám, e-mail cím). A VSZ Nzrt. helyszíni ellenőrzéssel is vizsgálhatja a 

tervezett tartási hely örökbefogadásra alkalmasságát, ennek kapcsán személyes adatok birtokába juthat.  

A gazdátlan állat örökbefogadása kapcsán a VSZ Nzrt. kezeli a megállapodás megkötéséhez szükséges természetes 

azonosító adatokat (az örökbefogadó neve, címe, örökbefogadó születési helye, ideje, édesanyjának neve, az ebtartó 

neve, címe (ha ez különbözik), a tartási hely), továbbá a gyepmesteri telep – a Korm.r. 7. § ib) pontja alapján – az 

örökbefogadó nevét, címét, ebtartó nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét kezeli. Jogszabály alapján az 

örökbeadó az örökbefogadott állat tartását a későbbiekben is ellenőrizheti.  

Az esetleges térítési díj számlázása érdekében a VSZ Nzrt. kezeli a számla befizetőjének számla kiállításához szükséges 

adatait (a családi és utónév, lakcím). Ezen adatok kezelésére a számla kiállítója részére az Áfatv. felhatalmazást ad.  

Az adatok a jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettségen kívül akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések 

akkor kapcsolhatók össze, ha Ön ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden 

egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők/ adatfeldolgozók személye 

A gazdátlan állat befogásának helye szerinti állatvédelmi hatóságként eljáró jegyző az örökbefogadásokról adatokat 

kérhet, etekintetben Adatkezelő.  

A VSZ Nzrt. jogosult egyes, a szolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatfeldolgozót megbízni. 

Adatbiztonság 

A VSZ Nzrt., mint adatkezelő, gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 

Az adatkezelés célja, köre 

Ön a gazdátlan állat örökbefogadása kezdeményezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait az alábbi célokra 

felhasználhassuk: 

a leendő örökbefogadó neve és címe, telefonszáma, e-mail címe, tartási hely és feltételek adatai: az 

örökbefogadással kapcsolatos kapcsolattartás, az örökbefogadásra alkalmasság megállapítása 

 

Ön az gazdátlan állat örökbefogadásával kozzájárul az alábbi adatok kezeléséhez 

az örökbefogadó neve, címe, örökbefogadó születési helye, ideje, édesanyjának neve, az ebtartó neve, 

címe (ha ez különbözik), a tartási hely): az örökbefogadásról szóló megállapodás megkötése.  
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az örökbefogadó neve, címe, ebtartó neve, címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme: jogszabályban 

rögzített nyilvántartás vezetése, jogszabályban rögzített ellenőrzés végzése 

név és cím: az esetleges költségek kapcsán számla kiállítása 

 

Az Ön által megadott adatokat papír alapon és számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.  

 

Adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő az örökbefogadás előkészítéséhez, illve az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat az 

örökbefogadásig, illetve – sikertelen örökbefogadás esetén – 60 napig kezeli.  

Az örökbefogadással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő örökbefogadott állat életében, illetve az azt követő 60 napig 

kezelheti. Az adatkezelés megszűnik az állatvédelmi hatósággal kötött szerződés megszűnésével is.  

Ön által megadott számlázási adatokat a számla törvényben meghatározott megőrzési idejéig kezeli. 

A fenti pontokban rögzített időpontok bekövetkezte után az Ön által jogszabály által kötelezően megadott és önkéntesen 

megadott adatait a VSZ Nzrt. törli az elektronikus rendszereiből a hatályos jogszabályok szerint. 

Törlés helyett a VSZ Nzrt. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján 

feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

/rövidített név: VSZ NZrt./ 

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 

Ügyfélszolgálat: 2000 Szentendre, Dunakorzó 25. 

Telefon: +36-26/300-407 

E-mail: vsz.ugyfelszolgalat@szentendre.hu 

 

További adatkezelők 

A gazdátlan állat befogása szerint illetékes állatvédelmi hatóság (jegyző) 

 

Adatfeldolgozók 

A tartási hely örökbefogadásra alkalmasságának megállapítása során az Adatkezelő megbízottai járnak el, akik 

etekintetben adatfeldolgozók lehetnek.  

 

Adatkezeléssel érintettek köre 

A VSZ Nzrt. gyepmesteri telepe által befogott gazdátlan állatot örökbefogadni szándékozók, illetve örökbefogadók 

 

Adatvédelmi tisztviselő 

A VSZN Zrt. adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztat, aki rendelkezésre áll, amennyiben kérdései lennének. Elérhetőségei: 

Dr. Kada-Huszár Adrienn 

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 

dr.huszar.adrienn@szentendre.hu 

 

Ügyfél jogai és azok érvényesítési lehetőségei 

Ön az Info tv. 14. §-a alapján kérelmezheti a VSZN Zrt-től: 

a)  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b)  személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c)  személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi 

jogorvoslati lehetőségekkel élhet: 

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. 

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik 

és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 25 napon belül írásban, közérthető formában adjuk 

meg a tájékoztatást. 
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Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos 

vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy az adatok 

tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság vagy azt a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elrendelte. 

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 

továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a)   a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

b)  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 

kutatás céljára történik; 

c)  a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi 

A VSZN Zrt., mint adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától 

számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 15 napon belül 

megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a VSZN Zrt. 

megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban esetleg továbbította, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben Ön a VSZN Zrt. által meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak írásbeli közlésétől számított 30 

napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölheti Társaságunk, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat 

azonban nem továbbítható adatátvevő részére, ha Társaságunk egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás 

jogosságát megállapította. 

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő, vagyis Társaságunk ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Hatóság) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 

hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre Társaságunk székhelye 

szerinti törvényszék illetékes, de a per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható.  

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését 

megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Társaságunkat) a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával 

kapcsolatban. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06 1 391 1400 

Fax: 06 1 391 14 10 

Honlap: http://www.naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Tájékoztatásunk a VSZ NZrt. www.vszzrt.hu oldalon is rendelkezésre áll. 

 

Szentendre, 2022.. ……………………. hó ……… nap 

 

 

 

…………………………………………… 

        Ügyfél neve 

             (nyomtatott betűvel) 
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