Tájékoztatás a
„Tavaszi Közös Napok”
projekttel kapcsolatos adatkezeléséről
Tájékoztatjuk, hogy KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR szervező
a Tavaszi Közös Napok Projekt (program kódja: TOP-7.1.1-16-H-071-5 program, projekt időtartama:
2019.03.18.-2019.12.31) lebonyolítása kapcsán az alábbi személyes adatait kezeli:
•

az ön neve

•

az ön elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe)

•

a jelenléti íven található aláírása

•

a rendezvényen készült fotó vagy videofelvételeken rögzített képmása

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson
alapul.
Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást a
lenti elérhetőségeinken, továbbá kérheti a megadott személyes adatainak törlését, s ha annak nincs
jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig
tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).
Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel
kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból,
hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem
lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt
javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.
A regisztráció során megadott adatait minden esetben a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokban
meghatározott ideig tároljuk és kezeljük, továbbá a jelentkezési és kapcsolattartási adatait a projekt
lezárását követő 5 évig kötelesek vagyunk megőrizni, ezt követően azokat töröljük.
A megadott személyes adatait a eptk.fir.gov.hu elektronikus portálra töltjük fel, továbbá a projekt
támogatójának, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatóságának kötelesek vagyunk a projekt megvalósulását igazolni azzal, hogy a jelenléti íveket és a
rendezvényről készült felvételeket továbbítjuk részére.
A személyes adatok kezeléséhez (tárolásához, feldolgozásához, továbbításához, stb.) használt
informatikai rendszereink és eszközeink védelméről korszerű, az ismert kockázatokkal arányos
informatikai biztonsági megoldások alkalmazásával gondoskodunk, ezek által biztosítva a kezelt

adatok illetéktelen hozzáférés, jogosulatlan módosítás vagy törlés, illetve megsemmisülés elleni
védelmét.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a rendezvényen kép- és videofelvételek készülnek, amelyeken
felismerhetők, beazonosíthatók lehetnek a felvételen szereplő személyek, s amelyeket az alábbi
médiafelületeken tervezünk nyilvánosságra hozni:
•

www.kormend.hu

•

www.kultur.kormend.hu

•

https://www.facebook.com/kormendhu/

•

https://hu-hu.facebook.com/kormendikulutraliskozpont/

•

Körmendi Híradó

•

Körmendi Vársoi Televízió

A rendezvény területére történő belépéssel (ráutaló magatartás) jelen tájékoztatást tudomásul véve
hozzájárul, hogy kép- illetve videofelvétel készülhet Önről, amelyet nyilvánosságra hozhat a felsorolt
médiafelületeken a rendezvény szervezője, illetve a felvételeket továbbíthatja a projekt fent nevezett
támogatójának.
Kérheti, hogy azokat a felvételeket, amelyeken felismerhető vagy beazonosítható ne hozzuk
nyilvánosságra, illetve kérheti a megjelentetett felvételek fenti médiafelületekről történő eltávolítását,
törlését.
Adatkezelő neve:

KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MÚZEUM ÉS
KÖNYVTÁR

Postai címe:

9900 Körmend, Berzsenyi D. u. 11.

Email és honlap

h.voros.marti@gmail.com; www.kultur.kormend.hu

címe:
Telefonszáma:

(06 94) 594 227

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem
egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken!
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

név:

Hatóság

Postai cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám:

+3613911400

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

