
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §

(1) bekezdése a következő esetekben teszi lehetővé a személyes adatok kezelését:

5. § (1) 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.

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 24/B. §-a az alábbi

rendelkezéseket tartalmazza:

24/B. § (1) Az állatvédelmi hatóság a 24/A. § szerinti engedélyezési eljárásban jogosult kezelni a

42/A. § (4) bekezdés a)-h) pont szerinti adatokat.

(2) *

(3) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat az eb elpusztulásától, elvesztésétől, valamint

tulajdonosváltásától számított három évig kell nyilvántartani.

 

Ugyanezen törvény 42/A-42/B. §-ai a következőket rögzítik:

42/A. § (1) A transzponderrel megjelölve tartható ebekről az állat tartója és más személyek

jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti feladatok

ellátása céljából nyilvántartást kell vezetni (a továbbiakban: ebnyilvántartás).

(1a) Az állatvédelmi hatóság a veszélyes ebek hatékony azonosítása érdekében az

ebnyilvántartásban rögzíti az eb veszélyessé nyilvánításának tényét.

(2) Az ebnyilvántartásba való regisztrációért e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban

meghatározott díjat kell fizetni, mely díj az ebnyilvántartás működtetőjének a bevétele. Az eb

transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3500 Ft összeg kérhető az állat tartójától, amely

magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az ebnyilvántartásba való regisztráció

díját.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ebnyilvántartást az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működteti.

(4) Az ebnyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az eb tulajdonosának nevét, címét,

b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

c) az eb fajtáját vagy fajtajellegét vagy a keverék mivoltára való utalást, nemét, születési idejét,

színét, hívónevét,

d) az eb tartási helyét,

e) a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató

állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos

nevét, kamarai bélyegzője számát,

g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője

számát,

h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,

i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint

az oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját,

k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító

szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot,

m) elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát.

(5) Az ebnyilvántartás működtetője jogosult kezelni a (4) bekezdésben meghatározott adatokat.

(6) Az eb tulajdonosa és tartója köteles a (4) bekezdés szerinti adatokat az eb transzponderrel

történő megjelölését és regisztrációját végző állatorvos rendelkezésére bocsátani.

(7) Az ebnyilvántartás működtetője biztosítja a (4) bekezdés c), h) és l) pontja szerinti adatokhoz

való nyilvános hozzáférést az állatba ültetett transzponder sorszáma alapján.



(8) Jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása érdekében az ebnyilvántartás működtetője az

ebnyilvántartáshoz

a) hozzáférést biztosít a települési, fővárosban a fővárosi kerületi és a fővárosi önkormányzat

részére,

b) hozzáférést biztosíthat bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és más közigazgatási szerv részére.

(9) Az ebnyilvántartásban szereplő adatok tulajdonjogot nem igazolnak.

42/B. § (1) A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat,

illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi

önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni

oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy

alkalommal ebösszeírást végez.

(2) Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a

fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi

önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.

(3) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által

közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat az ebösszeírás alapján a (2)

bekezdésben foglalt adatokat összeveti az ebnyilvántartásban rögzített adatokkal, és eltérés esetén

adatot szolgáltat az ebnyilvántartás működtetőjének.

(4) Az ebnyilvántartás működtetőjének kérésére a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a

nyilvántartott ebekről adatot szolgáltatni.

(5) Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti

adatokat a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi

önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat

rendelkezésére bocsátani.

 

Fentiek alapján az ebösszeírás során törvény által előírt adatkezelésről van szó, a települési

önkormányzat jogszabályi előírásának tesz eleget vele, amely jogszabály tételesen tartalmazza mind

az ebtulajdonos és ebtartó adatszolgáltatási kötelezettségét, mind pedig a szolgáltatandó adatok

körét.

 


