Adatkezelési tájékoztató
Fényképek, videófelvételek közzététele a honlapon
adatkezeléshez
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény(továbbiakban: Info tv.) 16. § bekezdése és
az Európai Parlament és Tanács 2016 / 679. Rendeletének(továbbiakban: GDPR) 12.-14. cikke alapján.
1. Az adatkezel neve:
Alsómocsolád Község Önkormányzata
Címe:
7345 Alsómocsolád Rákóczi u. 21.
Telefonszáma:
+36 30 585 5023
E-mail címe:
balintne.rita@alsomocsolad.hu
Weboldal:
www.alsomocsolad.hu
2. Az adatkezel képvisel je:
Polgármester
Elérhet sége:
Hatáskör gyakorlója:
Kapcsolattartó megnevezése:
Kapcsolattartó elérhet sége:
3. Közös adatkezelés:
Nincs közös adatkezelés
4. Adatvédelmi tisztvisel :
Avtinet Szolgáltató Kft
Telefonszáma:
+36 20 359 6885
E-mail címe:
tisztviselo@avtinet.hu
5. Az adatkezelés célja:
Fényképek és videófelvételek közzététele
6. Az adatkezelés jogalapja:
- Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)
7. A kezelt személyes adatok forrása: Érintett;
8. Az érintettek és a kezelt adatok köre:
Érintett:
Közétett fénykép; Közzétett videófelvétel; Közzététel ideje*; Közzététel helye*;
9. A *-gal jelölt, nem kötelez en megadandó adatok megadásának megtagadásából ered esetleges következmények:
Nincs következménye
10. Adattovábbítás: nincs
11. Az Adatkezel megbízásából adatfeldolgozást végz küls partner:
- New-line Vision Kft (3390 Füzesabony, Virág út 11.) Honlap üzemeltetés
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történ adattovábbítás:
nem történik
13. Az adatok kezelésének id tartama:
- Hozzájárulás visszavonásáig, GDPR 7. cikk (3)
- Közzétételt követ 5 évig
14. Az adatok megismerésére jogosultak: Polgármester, rendezvényszervezéssel megbízott kollégák;
15. Automatizált döntéshozatal: nem történik
16. Profilozás: nem történik
17. Adatbiztonság:
Technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy a megfelel adatbiztonságot garantáljuk. Ennek
értelmében biztosítjuk, hogy az önnel kapcsolatos adatokat megfelel állagú épületben kezeljük. Az elektronikusan tárolt adatok
kezelésére a vonatkozó informatikai és informatikai biztonsági szabályok figyelembevételével kerül sor. Adatkezelésünkben jogosultsági
és hozzáférési szintek kialakítását vezettük be annak érdekében, hogy a kezelt adatoknak megfelel védelmi intézkedéseket
biztosítsunk. Így azokhoz hozzáférése kizárólag az Adatkezel ügykezelés szempontjából jogosult munkatársainak van.
18. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehet ségei:
Részletezve a jelen adatkezelési tájékoztató elválaszthatatlan részét képez 1. számú melléklete szerint.
Érvényes: 2018.05.25-tól
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Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
Fényképek, videófelvételek közzététele a honlapon
adatkezeléshez
- Érintett Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, id : ........................................................ Anyja neve: ........................................................
Más nevében nyilatkozom, akinek
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................
szül je vagyok. gondvisel je vagyok. jogi képvisel je vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................
Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:
Az adatkezel neve: Alsómocsolád Község Önkormányzata
Az adatkezel címe: 7345 Alsómocsolád Rákóczi u. 21.
Az adatkezelés célja: Fényképek és videófelvételek közzététele
Az adatkezelés jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
A kezelt adatok forrása: Érintett;
Az érintett és a kezelt adatok köre:
Érintett
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Közétett fénykép
- Közzétett videófelvétel
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Közzététel ideje
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Közzététel helye
Adattovábbítás címzettje:
nincs
Az adatok kezelésének id tartama:
- Hozzájárulás visszavonásáig, GDPR 7. cikk (3)
- Közzétételt követ 5 évig
Az adatmegadás megtagadásának következménye: Nincs következménye
Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden küls befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésr l az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezelésér l a megfelel tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.
Nyilatkozattétel dátuma: .................
Nyilatkozattev aláírása
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Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
Fényképek, videófelvételek közzététele a honlapon
adatkezeléshez
- Érintett Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, id : ........................................................ Anyja neve: ........................................................
Más nevében nyilatkozom, akinek
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................
szül je vagyok. gondvisel je vagyok. jogi képvisel je vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................
Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:
Az adatkezel neve: Alsómocsolád Község Önkormányzata
Az adatkezel címe: 7345 Alsómocsolád Rákóczi u. 21.
Az adatkezelés célja: Fényképek és videófelvételek közzététele célja: Tájékoztatás A település
vonzerejének növelése Közösségi élet, települési kezdeményezések bemutatása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
A kezelt adatok forrása: Érintett;
Az érintett és a kezelt adatok köre:
Érintett
- Közétett fénykép
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Közzétett videófelvétel
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Közzététel ideje
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Közzététel helye
Adattovábbítás címzettje:
nincs
Az adatok kezelésének id tartama:
- Hozzájárulás visszavonásáig, GDPR 7. cikk (3)
- Közzétételt követ 5 évig
Az adatmegadás megtagadásának következménye: Nincs következménye.
Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden küls befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésr l az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezelésér l a megfelel tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.
Nyilatkozattétel dátuma: .................
Nyilatkozattev aláírása
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Adatkezelési tájékoztató
Fényképek, videófelvételek közzététele a honlapon
adatkezeléshez
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény(továbbiakban: Info tv.) 16. § bekezdése és
az Európai Parlament és Tanács 2016 / 679. Rendeletének(továbbiakban: GDPR) 12.-14. cikke alapján.
1. Az adatkezel neve:
Alsómocsolád Község Önkormányzata
Címe:
7345 Alsómocsolád Rákóczi u. 21.
Telefonszáma:
+36 30 585 5023
E-mail címe:
balintne.rita@alsomocsolad.hu
Weboldal:
www.alsomocsolad.hu
2. Az adatkezel képvisel je:
Polgármester
Elérhet sége:
Hatáskör gyakorlója:
Kapcsolattartó megnevezése:
Kapcsolattartó elérhet sége:
3. Közös adatkezelés:
Nincs közös adatkezelés
4. Adatvédelmi tisztvisel :
Avtinet Szolgáltató Kft
Telefonszáma:
+36 20 359 6885
E-mail címe:
tisztviselo@avtinet.hu
5. Az adatkezelés célja:
Fényképek és videófelvételek közzététele célja: Tájékoztatás A település vonzerejének növelése Közösségi élet, települési
kezdeményezések bemutatása
6. Az adatkezelés jogalapja:
- Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)
7. A kezelt személyes adatok forrása: Érintett;
8. Az érintettek és a kezelt adatok köre:
Érintett:
Közétett fénykép*; Közzétett videófelvétel*; Közzététel ideje*; Közzététel helye*;
9. A *-gal jelölt, nem kötelez en megadandó adatok megadásának megtagadásából ered esetleges következmények:
Nincs következménye.
10. Adattovábbítás: nincs
11. Az Adatkezel megbízásából adatfeldolgozást végz küls partner:
- 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.) Honlap üzemeltetés
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történ adattovábbítás:
nem történik
13. Az adatok kezelésének id tartama:
- Hozzájárulás visszavonásáig, GDPR 7. cikk (3)
- Közzétételt követ 5 évig
14. Az adatok megismerésére jogosultak: Esélyegyenl ségi referens, M vel dési Ház vezet , Közösségfejleszt , Polgármester;
15. Automatizált döntéshozatal: nem történik
16. Profilozás: nem történik
17. Adatbiztonság:
Technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy a megfelel adatbiztonságot garantáljuk. Ennek
értelmében biztosítjuk, hogy az önnel kapcsolatos adatokat megfelel állagú épületben kezeljük. Az elektronikusan tárolt adatok
kezelésére a vonatkozó informatikai és informatikai biztonsági szabályok figyelembevételével kerül sor. Adatkezelésünkben jogosultsági
és hozzáférési szintek kialakítását vezettük be annak érdekében, hogy a kezelt adatoknak megfelel védelmi intézkedéseket
biztosítsunk. Így azokhoz hozzáférése kizárólag az Adatkezel ügykezelés szempontjából jogosult munkatársainak van.
18. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehet ségei:
Részletezve a jelen adatkezelési tájékoztató elválaszthatatlan részét képez 1. számú melléklete szerint.
Érvényes: 2018.05.25-tól
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Adatkezelési tájékoztatók 1. számú melléklete

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehet ségei
Ön jogosult az alább felsorolt jogait az adatkezel által megadott elérhet ségeken érvényesíteni. Az adatkezel a
beérkez kérelmeket a lehet leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntésér l értesíti
Önt.Amennyiben akérelmet benyújtó személy nem azonos az adatkezelésben érintett személlyel, úgy az
adatkezel a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdeml igazolását követ en teljesíti.
Önnek joga van a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:
Személyes adataihoz és a következ információkhoz hozzáférést kapni (Info tv. 17. §, GDPR 15.
cikk): visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következ információkhoz
hozzáférést kapjon:
a. Személyes adatai másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében),
b. Személyes adatai adatkezelésének célja és jogalapja,
c. Személyes adatai kategóriái,
d. Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel személyes adatait közöljük vagy
közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket,
e. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történ továbbítás esetén, Ön jogosult arra, hogy
tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelel garanciákról,
f. Személyes adatai tárolásának tervezett id tartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen id tartam
meghatározásának szempontjai,
g. A felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga,
h. Ha az adatokat nem Önt l gy jtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhet információ,
i. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az arra vonatkozó érthet
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelent séggel bír, és Önre nézve milyen várható
következményekkel jár.
j. Az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek
bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések.
Személyes adatai helyesbítéséhez (Info tv. 18. §, GDPR 16. cikk): a pontatlan adatainak indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítésre, kiegészítésre.
Személyes adatai töröltetéséhez (Info tv. 20. §, GDPR 17. cikk): indokolatlan késedelem nélkül, ha az alábbiak
valamelyike fennáll:
a. Nincs már szükség az adatra, az adatkezelés célja megsz nt;
b. Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs els bbséget élvez jogszer ok az adatkezelésre;
d. Az adatkezelés jogellenes;
e. Jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges az adattörlés,
f. Az adatkezelésre az információs társadalommal összefügg szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor.
A fentiek nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
b. Jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekb l vagy az adatkezel re ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása érdekében,
c. Népegészségügy területét érint közérdek alapján;
d. Közérdek archiválás, tudományos és történelmi kutatás érdekében vagy statisztikai célból,
e. Jogi igények el terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához (Info tv. 19. §, GDPR 18. cikk): az alábbi felsorolt esetekben:
a. Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, helytállóságát, hiánytalanságát,
b. Az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését,
c. Már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények el terjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez,
d. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen.

Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonni (GDPR 7. cikk): a visszavonás nem érinti a hozzájárulás
visszavonása el tt történt adatkezelés jogszer ségét. A visszavonást postai vagy elektronikus úton is
kezdeményezheti az adatkezel elérhet ségein.
Az adathordozhatósághoz (GDPR 20. cikk): abban az esetben, ha az adatkezelés automatizált módon történik az
Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat joga van megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban, azokat más adatkezel höz továbbítani, illetve kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik
adatkezel höz amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerz dés teljesítése.
A tiltakozáshoz (GDPR 21. cikk): bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen valamely saját
helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az
adatkezelést olyan kényszerít erej jogos okok indokolják, amelyek els bbséget élveznek az ön érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények el terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Az automata döntéshozatal és profilalkotás ellen tiltakozni (GDPR 22. cikk): Önnek joga, hogy ne terjedjen ki
Önre a kizárólag automatizált adatkezelésen, ideértve a profilalkotáson is - alapuló döntés hatálya, amely Önre
nézve jelent s mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
a. Ön és a köztünk lév szerz dés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
b. Jogszabály lehet vé teszi,
c. Ön ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett a. és c. esetekben Ön jogosult:
 Emberi beavatkozást kérni,
 Álláspontját kifejezni,
 A döntéssel szemben kifogást benyújtani.
A felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (GDPR 77 .cikk): Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., email: ugyfelszolgalat@naih.hu. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye, illetve
munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz (GDPR 78. cikk): amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a
panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy önnek lehet sége van
bírósághoz fordulni.
Adatkezel vel vagy adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz (GDPR 79. cikk): A hatósági
eljárástól és más eljárásoktól függetlenül Ön bírósághoz fordulhat az adatkezel és adatfeldolgozó ellen az
adatkezel /adatfeldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság el tt. A pert az Ön tartózkodási helye szerinti
tagállam szerinti bíróságon is megindíthatja.
Kártérítéshez és sérelemdíjhoz (GDPR 82. cikk): a Rendelet megsértéséb l fakadóan elszenvedett vagyoni vagy
nem vagyoni kár okán kártérítésre jogosult. Amennyiben több adatkezel van, úgy k egyetemleges felel sséggel
tartoznak az okozott kárért, egymás között pedig felel sségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra
vonatkozó szabályok ellen.

