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BUDAPEST XIII. KERÜLET,

CSATOLT KÉPET, DOKUMENTUMOT A JAVASLATHOZ?
Adatvédelmi nyilatkozat
Aláírásommal hozzájárulok, hogy személyes adataimat a 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) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Nyilatkozom,
hogy az adatok megadása és az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes és az adatvédelmi tájékoztató és
folyamatleírás ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés célja A közösségi költségvetés keretében
projektekre vonatkozó javaslattétel és szavazás lebonyolítása, és ennek eredményétől függően a kezdeményezett projektek
megvalósítása.

Budapest, 2022.

.

Aláírás

Egy személy több javaslatot is beadhat újabb nyomtatványon.

Tájékoztató a közösségi költségvetésről
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2021. évben bevezette a közösségi költségvetés tervezését. Még tágabb teret adunk a civil
kezdeményezések, a lakossági ötletek, javaslatok megvalósításának. Idén is önkormányzati választókerületenként 4 millió forinttal, összesen 60
millió forinttal támogatjuk lakossági kezdeményezésű javaslatok megvalósítását.
Kérjük, hogy az Önkormányzat hivatalos honlapján, a www.budapest13.hu /kozossegi-koltsegvetes oldalon vagy ezen a nyomtatványon mondja
el, milyen javaslata, ötlete van, amely szűkebb vagy tágabb lakóközösségének életminőségén javíthat. A beérkezett ötleteket mindenki számára
elérhetővé, megismerhetővé tesszük a honlapunkon. A javaslatok szakmai és megvalósíthatósági vizsgálatot követően kerülhetnek szavazásra
bocsájtásra. A javaslattevőt értesítjük javaslatának szakmai értékeléséről.
A kis költségigényű, ágazati programokba beilleszthető javavaslatokat a közösségi költségvetés keretein kívül megvalósítja az Önkormányzat.
Amennyiben szükséges a javaslat pontosítása, egyeztetést kezdeményezünk a javaslattevővel a megadott elérhetőségek valamelyikén.
A javaslatokat március 15-ig várjuk. Egy személy több javaslatot is tehet, nem csak a lakóhelye szerinti önkormányzati választókerületre
vonatkozóan.
A megvalósításra javasolt ötletekről az Önkormányzat honlapján vagy a kijelölt önkormányzati intézményekben személyesen lehet szavazni
önkormányzati választókerületi és kategóriák szerinti bontásban 2022. május 16. és június 13. között. Egy személy több javaslatra is szavazhat,
azonban egy személy egy javaslatra csak egyszer szavazhat.
A nyertes ötletek megvalósítását ezt követően megkezdi az Önkormányzat.

1.
2.
3.
4.

Javaslattétel:
Szavazás:
Eredményhirdetés:
Beruházások megvalósítása:

2022. február 15. - március 15.
2022. május 16. - június 13.
2022. június 20.
2022. december 31-ig.

Javaslatát papíralapon a következő helyszíneken adhatja le:
Idősek klubjai, Prevenciós Központ Tüzér utca 56-58, RaM-Radnóti Miklós Művelődési Központ, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ,
PannKa Közösségi Tér, Újlipótvárosi Klub Galéria, Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Szegedi úti és Visegrádi utcai szakorvosi rendelők, Lehel
Csarnok galéria szint, bölcsődék, tagóvodák, Angyalföldi Sportközpont, Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a közösségi költségvetés körében történő javaslattétel és
szavazás 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, +36-1-452-4100, képviseli a jegyző

A hivatal adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei
dr. Bálint Erika, balinterika@bp13.hu, +36-1-452-4100/5093 mellék

Az adatkezelés célja
A közösségi költségvetés keretében projektekre vonatkozó javaslattétel és szavazás lebonyolítása, és ennek eredményétől függően a
kezdeményezett projektek megvalósítása.

Az adatkezelés jogalapja
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti az érintett hozzájárulása

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,
•
visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
•
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,
•
élhet adathordozhatósághoz való jogával.
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 fordulhat 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.

Köszönjük javaslatát!

