
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A rendezvények lebonyolítása során végzett, az Önkormányzat és a Hivatal személyi 

állományába nem tartozó személyekről készült kép- és/vagy hangfelvétellel kapcsolatos 

adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató  

 

A Mélykút Város Önkormányzata és a Mélykúti Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelők 

( a továbbiakban : Adatkezelők) az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, 

valamint a hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően, így különösen, 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, általános adatvédelmi 

rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) alapján az 

alábbiakról tájékoztatják: 

Az Adatkezelők elkötelezettek az általuk kezelt személyes adatok védelmében, azokat 

bizalmasan kezelik, biztosítják a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesülését, és 

megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mellyel garantálni 

tudják az adatok biztonságát. 

A GDPR szerinti adatkezelési tájékoztatást az Adatkezelők a jelen tájékoztató megalkotásával 

és az érintettek számára történő hozzáférhetővé tételével teljesítik. 

Az Adatkezelők a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatják. A módosításról 

úgy tájékoztatják Önt, hogy közzéteszik a módosított Adatkezelési Tájékoztatót. 

A tájékoztató módosításai a közzététellel lépnek hatályba. 

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon a személyes adatok kezeléséről és a 

személyes adatokhoz fűződő jogokról a rendezvények lebonyolításával, valamint az 

Adatkezelők személyi állományába nem tartozó személyekről készült kép és/vagy 

hangfelvétellel, kapcsolatban. 

A közvélemény minél szélesebb körben történő tájékoztatása és a népszerűsítés, valamint a 

rendezvény megvalósításának, lebonyolításának igazolása céljából a Mélykút Város 

Önkormányzata és a Mélykúti Polgármesteri Hivatal a tevékenységi körébe tartozó, 

megrendezésre kerülő programon az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása esetén a jelen 

tájékoztatóban rögzített személyes adatot kezel, kép-, és hangfelvételt (a továbbiakban: feltétel) 

készít. 

Amennyiben az érintett nem szeretne a kép-, és/vagy hangfelvételen szerepelni és ezen adatok 

kezeléséhez hozzájárulni, úgy az Adatkezelők ezt tiszteletben tartják, amelyből kifolyólag az 

érintettet semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem éri/nem érheti. 

 

 

 



1. Az adatkezelők alapvető adatai: 

 

Adatkezelő 

megnevezése: 
Mélykút Város Önkormányzat Mélykúti Polgármesteri Hivatal 

Adatkezelő 

székhelye: 
6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

Adatkezelő 

adószáma: 
15724935-2-03 15339065-2-03 

Adatkezelő 

képviselője: 
Kovács Tamás polgármester Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző 

Adatkezelő 

telefonszáma: 
+36 77 560 001 

Adatkezelő  

e-mail címe: 
hivatal@melykut.hu 

Adatkezelő 

honlapja: 
www.melykut.hu 

 

 Az Adatkezelők Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségi adatai: 

 

Adatvédelmi 

tisztviselője neve: 
Csanádi Viktória Gabriella 

Adatvédelmi 

tisztviselő 

e-mail címe: 

dpocsanadi@gmail.com 

Adatvédelmi 

tisztviselő 

telefonszáma: 

+36 70 334 8703 

 

 

2. Az érintettek köre és a rendezvénytípusok: 

Az érintett személye: valamennyi természetes személy, aki a rendezvényen való részvételi 

szándékát jelzi és valamennyi természetes személy, aki a rendezvényen, eseményen részt vesz 

(a továbbiakban együtt: érintett). 

Az Adatkezelők az általuk megrendezésre kerülő rendezvényeken személyes adatot kezelnek. 

Az Adatkezelők eltérő személyes adatokat kezelnek és eltérő adatkezelési műveleteket 

végeznek abban az esetben, ha az általuk szervezett rendezvény lebonyolításának költségeit 

valamely, az Adatkezelők által elnyert projektből (a továbbiakban: projekt) finanszírozzák. Az 

érintett a rendezvény felhívásából egyértelműen tájékozódhat arról, hogy az Adatkezelők az 

adott rendezvényt valamely projektből finanszírozzák, vagy sem. Projektfinanszírozású 

rendezvénynek csak az a rendezvény minősül, amely a rendezvény felhívásából egyértelműen 

kitűnik. 

Amikor jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, 

illetve ezek kezelését kell érteni. 

 

mailto:hivatal@melykut.hu
http://www.melykut.hu/


3. Fogalommeghatározások: 

A fogalmak meghatározása a GDPR alapján történik.  

3.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

3.2. személyes adat:  az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett 

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés; 

3.3. hozzájárulás:  az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 

amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

3.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

3.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének 

célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja; 

3.6. adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, 

hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 

jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

3.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

3.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

3.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges; 

3.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

céljából; 

3.11. adatzárolás:  az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

3.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 

3.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 

valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

3.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – 

beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok 

feldolgozását végzi; 

3.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy 

az adatfeldolgozóval; 

3.16. harmadik ország:  minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 



4. A személyes adatok kezelésének alapelvei: 

Az Adatkezelők az adatkezelésük során alábbi alapelveket követik: 

a)      a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan 

kezeljük.(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) 

b)      a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és 

azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.(„célhoz kötöttség”) 

c)      az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából 

megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.(„adattakarékosság”) 

d)      minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt 

adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.(„pontosság”) 

e)      a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok 

kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.(„korlátozott 

tárolhatóság”) 

f)       megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes 

adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.(„integritás és bizalmas 

jelleg”) 

 

5. Adatkezelési folyamatok nem projektfinanszírozású rendezvény, esemény esetén 

5.1. A rendezvényt megelőzően végzett adatkezelés: 

Amennyiben a rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött, úgy az érintett a rendezvényre 

vonatkozó felhívásban, megkeresésben szereplő módon regisztrálhat. 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

jogalapja 

A kezelt 

adatok köre  

Az adatkezelés 

időtartama 

Az érintett azonosítása 

céljából 

Az érintett 

hozzájárulása, 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont] 

Az érintett 

teljes neve 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a rendezvényt 

követő év végét követően 

törlésre kerülnek az 

adatok 

Az érintett által 

képviselt intézmény 

azonosítása céljából, 

amennyiben a 

rendezvény 

lebonyolítása 

szempontjából releváns 

Az érintett 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont] 

Az érintett 

intézményi 

hovatartozása 

(amennyiben 

releváns) 

 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a rendezvényt 

követő év végét követően 

törlésre kerülnek az 

adatok 

A rendezvénnyel 

kapcsolatos 

információk 

megosztása és a 

kapcsolattartás céljából 

Az érintett 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont] 

Az érintett e- 

mail címe 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a rendezvény 

lebonyolításáig 



Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a rendezvény szervezője, illetve a 

szervező által kijelölt személyek. 

5.2. A rendezvény lebonyolítása során végzett adatkezelés: 

a) az Adatkezelők a rendezvényen részt vett érintettekről jelenléti ívet készíthetnek. 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

jogalapja 

A kezelt 

adatok köre 

Az adatkezelés 

időtartama 

Az érintett azonosítása, 

valamint annak az 

igazolása céljából, hogy 

az érintett részt vett a 

rendezvényen 

Az érintett 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont] 

Az érintett 

teljes neve, 

címe, életkora, 

és aláírása 

A rendezvény 

lebonyolítása évének 

végén az adatok törlésre, 

az adathordozók 

megsemmisítésre 

kerülnek 

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a rendezvény szervezője, illetve a 

szervező által kijelölt személyek. 

b) fénykép-, hang- vagy videófelvétel készítése, tárolása és nyilvánosságra 

hozatala: 

Az Adatkezelők a tevékenységi körükbe tartozó, megrendezésre kerülő programokon, 

rendezvényeken kép,- és hangfelvételt készítenek. A felvételek elkészítése során az 

Adatkezelők törekszenek arra, hogy a felvételeken lehetőség szerint több személy 

szerepeljen. Hozzájárulás esetén a felvételt az Adatkezelők marketing és tájékoztató 

anyagaikban, hirdetményeiken, laporellókon, kiadványokon, on- és offline 

kommunikációban egyaránt, híradásokban, valamint a honlapjukon és hivatalos 

Facebook oldalaikon teszik/tehetik közzé, az ott meghatározott adatvédelmi 

irányelveknek megfelelően. Az adatok kezelésére az Adatkezelők által üzemeltetett 

felületeken addig kerül sor, amíg az érintett nem kéri annak törlését. Az Adatkezelők 

törlési kérelem esetén a saját maguk által üzemeltetett, vagy a rendelkezésére álló on,- 

és offline felületekről a személyes adatokat véglegesen eltávolítják. Az Adatkezelőknek 

nincs ráhatásuk, hogy az adatkezelés időtartama alatt az általuk üzemeltetett marketing 

felületről harmadik személyek által letöltött felvételekkel a továbbiakban mi történik. 

A kép- és hangfelvételeket a sajtó és média képviselői kizárólag az Adatkezelők 

tevékenységének bemutatása céljából, a felhasználási feltételeknek megfelelően vehetik 

át. 

Nem szükséges az érintett hozzájárulása, ha a felvétel nyilvános közéleti szereplés során 

készült felvételnek, vagy tömegfelvételnek minősül, vagy a felvétel az érintettről a 

vagyonvédelmi célból elhelyezett térfigyelő kamerákkal készült (a térfigyelő kamerák 

felvételét az Adatkezelők nem hozzák nyilvánosságra, az azokra vonatkozó adatkezelési 

tájékoztatást az Adatkezelők Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata tartalmazza). 

 

 

 



Az adatkezelés 

célja 

Az adatkezelés 

jogalapja 

A kezelt adatok 

köre 

Az adatkezelés 

időtartama 

 

Az Adatkezelők 

célja a kép- és 

hangfelvételekkel, 

hogy a 

nyilvánosságot minél 

szélesebb körben 

tájékoztassák az 

Adatkezelők által 

megrendezésre 

kerülő 

rendezvényekről, 

programokról, az 

általuk szervezett 

eseményekről 

Az érintett 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont] 

Az érintett hang- és 

képmása 

Az adatok kezelésére 

az Adatkezelők által 

üzemeltetett 

felületeken addig 

kerül sor, amíg az 

érintett nem kéri 

annak törlését, 

illetve a hozzájárulás 

visszavonásáig. 

 

 

 

6. Adatkezelési folyamatok projektfinanszírozású rendezvény esetén 

6.1. A rendezvényt megelőzően végzett adatkezelés: 

Amennyiben a rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött, úgy az érintett a rendezvényre 

vonatkozó felhívásban, megkeresésben szereplő módon regisztrálhat. 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

jogalapja 
A kezelt adatok 

köre 
Az adatkezelés 

időtartama 

 

Az érintett azonosítása Az érintett 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont] 

Az érintett teljes 

neve 

A hozzájárulás 

visszavonásáig 

 

Az érintett által képviselt 

intézmény azonosítása, 

amennyiben az a 

rendezvény 

szempontjából releváns 

Az érintett 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont] 

Az érintett 

intézményi 

hovatartozása 

(amennyiben 

releváns) 

 

 

A hozzájárulás 

visszavonásáig 

 

 

A rendezvénnyel 

kapcsolatos információk 

megosztása, és 

kapcsolattartás 

Az érintett 

hozzájárulása  

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont] 

Az érintett e-mail 

címe 

A hozzájárulás 

visszavonásáig 

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a rendezvény szervezője, illetve a 

szervező által kijelölt személyek. 



6.2. A rendezvény lebonyolítása során végzett adatkezelés: 

a) Jelenléti ív készítése: az Adatkezelők a projektrendezvényen részt vett érintettekről 

jelenléti ívet készítenek. A jelenléti ív elsődleges adatkezelési célja a rendezvény 

helyszínére történő beléptetés biztosítása, a regisztráltak megjelenésének ellenőrzése, 

továbbá a rendezvény megtartásának igazolása az illetékes Támogató szervezet felé. A 

jelenléti íven szereplő adatokat az Adatkezelők az adott projekt fenntartási időszakáig 

tárolják. 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

jogalapja 
A kezelt adatok köre Az adatkezelés 

időtartama 

 

Az érintett 

azonosítása, 

valamint annak 

igazolása, hogy az 

érintett részt vett a 

rendezvényen 

Az érintett 

hozzájárulása 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont] 

Az érintett neve, 

életkora,elérhetősége, 

és aláírása, továbbá a 

képviselt intézmény 

neve 

Az adott projekt 

fenntartási 

kötelezettségének 

végéig 

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a rendezvény szervezője, illetve a 

szervező által kijelölt személyek. 

b) Fénykép-, hang- vagy videófelvétel készítése, tárolása és nyilvánosságra hozatala: 

Az Adatkezelők a projektrendezvényeken kép, - és hangfelvételt készítenek, 

általánosságban tömegfelvételek formájában. A projektrendezvények jelentős része 

sajtónyilvános esemény. A felvételek elkészítése során az Adatkezelők törekednek arra, 

hogy a felvételeken lehetőség szerint több személy szerepeljen. Hozzájárulás esetén a 

felvételt az Adatkezelők marketing és tájékoztató anyagaikban, hirdetményeiken, 

leporellókon, kiadványokon, on- és offline kommunikációban egyaránt, híradásokban, 

valamint a honlapjukon és hivatalos Facebook oldalaikon teszik/tehetik közzé, az ott 

meghatározott adatvédelmi irányelveknek megfelelően. Az adatok kezelésére az 

Adatkezelők által üzemeltetett felületeken addig kerül sor, amíg az érintett nem kéri 

annak törlését. Az Adatkezelők törlési kérelem esetén a saját maguk által üzemeltetett, 

vagy a rendelkezésére álló on,- és offline felületekről a személyes adatokat véglegesen 

eltávolítják. Az Adatkezelőknek nincs ráhatása, hogy az adatkezelés időtartama alatt az 

általuk üzemeltetett marketing felületről harmadik személyek által letöltött 

felvételekkel a továbbiakban mi történik. 

A kép- és hangfelvételeket a sajtó és média képviselői kizárólag az Adatkezelők 

tevékenységének bemutatása céljából, a felhasználási feltételeknek megfelelően vehetik át. 

Nem szükséges az érintett hozzájárulása, ha a felvétel tömegfelvételnek vagy nyilvános 

közéleti szereplés során készült felvételnek minősül. A Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános 

közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel 

elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. A tömegfelvételek, valamint a nyilvános 

közéleti szereplés tekintetében a felvételek a rendezvényről történő tájékoztatás céljából, az 

Adatkezelők online és offline csatornáin keresztül kerülnek felhasználásra. Az előadókról 

egyéni fotók készülnek. 
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6.3. A rendezvény lebonyolítását követően végzett adatkezelés: 

Az Adatkezelők a projektrendezvények lebonyolítása során keletkezett személyes adatokat 

tartalmazó dokumentumokat (jelenléti ív, fotó- és videódokumentáció, az online és offline 

csatornákon a projektrendezvényről megjelent hírek) a rendezvény dokumentálása, a 

rendezvény megvalósulásának a projekt finanszírozója felé történő igazolása céljából kezelik 

és tárolják, és részére azt a projektdokumentáció részeként továbbítják. A dokumentációban 

szereplő személyes adatokat harmadik személy részére megfelelő jogalap hiányában nem 

továbbítják. 
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 Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a rendezvény szervezője, illetve a 

szervező által kijelölt személyek. 

7. Az érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban megillető jogok 

Az Adatkezelők számára fontos, hogy az érintettek megismerjék a személyes adataik 

kezelésével kapcsolatos jogaikat. 

A hatályos adatvédelmi szabályok alapján az alábbi jogokkal élhet az érintett személyes 

adataival kapcsolatban: 

a) átlátható tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12-14. cikkek]: az érintett jogosult arra, 

hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapjon a személyes adataival 

kapcsolatosan végzett adatkezelésről és az azzal összefüggő minden információról. 

b) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga [GDPR 15. cikk]: az érintett írásban –ide 

értve az elektronikus utat is - előterjesztett kérelmével tájékoztatást kérhet a személyes 

adatainak kezeléséről és abba bele is tekinthet. Az érintett kérelmére az Adatkezelők 

bármikor kötelesek tájékoztatást adni az általuk kezelt, az érintettre vonatkozó 



adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az 

esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az 

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

c) a személyes adatok helyesbítéséhez való jog [ GDPR 16. cikk]: az érintett kérheti 

személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, amennyiben 

pontatlan adatot tartalmaz, valamint - figyelemmel az adatkezelés céljára – kérheti 

személyes adatainak kiegészítését. 

d) a személyes adatok törléséhez való jog [GDPR 17. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy 

az Adatkezelők - a kötelező adatkezelés kivételével - indokolatlan késedelem nélkül 

töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) 

bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennáll. A személyes adat törlése 

esetén az Adatkezelők az elérhető technológia és a megvalósítási költségeinek 

figyelembevételével megteszik az észszerüen elvárható lépéseket - ideértve technikai 

intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassák az adatokat kezelő esetleges 

további adatkezelőket, illetve adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a 

szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, 

illetve másodpéldányának törlését. 

Az Adatkezelők jogosultak arra, hogy a törléshez való jogot korlátozzák és az adatok 

törlését megtagadják, illetve ne valósítsák meg amennyiben a GDPR 17. cikk (3) 

bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennáll, így: 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

• az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk 

(2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

e) az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]: az érintett kérheti 

személyes adatainak korlátozását, amennyiben 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze 

a személyes adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 

kéri azok felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelők 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 



f) adathordozhatósághoz való jog [GDPR 20. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy a rá 

vonatkozó, általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve ha az adatkezelés 

az érintett hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk 

(2) bekezdés a) pont] vagy az adatkezelés szerződésen alapul [6. cikk ( 1) bekezdés b) 

pont] és az adatkezelés automatizált (elektronikus úton) módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog keretében az érintett - ha ez technikailag 

megvalósítható - kérheti, hogy az Adatkezelők az általa megjelölt személyes adatokat 

az általa pontosan megjelölt adatkezelő részére közvetlenül továbbítsák. 

g) a tiltakozáshoz való jog [GDPR 21. cikk]: Az érintett jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése 

ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, 

kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

h) a felügyeleti hatósághoz való fordulás joga, bírósághoz történő fordulás joga és 

panasztételi jog [GDPR 77. cikk]: amennyiben az Adatkezelők adatkezelésével 

összefüggésben bármely érintettnek észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy a személyes 

adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés történt, vagy az Adatkezelők jogellenes 

adatkezelést végeznek, kérjük elsődlegesen forduljon az Adatkezelőkhöz ügyének 

kivizsgálása végett: 

- postai úton a 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. címen,  

- e-mail útján a hivatal@melykut.hu e-mail címen,  

- telefonon a +36 77 560 001 számon. 

 vagy az adatvédelmi tisztviselőnél: 

- postai úton a 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. címen 

- e-mail útján a dpocsanadi@gmail.com e-mail címen 

- telefonon a +36 70 334 8703 számon 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat arra 

hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés történt, vagy 

az Adatkezelők jogellenes adatkezelést végeztek. 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9. 

Cím:  1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu 

 

Jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint – a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja). 

8. Az érintetti jogok gyakorlásának módja és menete 

Az érintett bármilyen, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, 

kérelemmel, panasszal az Adatkezelőkhöz fordulhat. Az Adatkezelők a legrövidebb idő alatt, 

mailto:hivatal@melykut.hu
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legfeljebb azonban 30 napon belül írásban vagy az érintett által választott kapcsolattartási 

formában (pl. elektronikus levélben) tájékoztatást adnak az érintett részére. Ha az Adatkezelők 

nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az érintetti jogok gyakorlását az Adatkezelők díjmentesen biztosítják. Ha az érintett kérelme 

egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelők, 

figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 

meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a) észszerű összegű díjat számíthatnak fel, vagy  

b) megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az érintetti jogok gyakorlásával vagy bármely az Adatkezelőket érintő adatvédelemmel 

összefüggő kérdésével forduljon hozzánk bizalommal. 

9. Adatvédelmi incidensek kezelése 

• Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi. 

• Az Adatkezelők az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a 

felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából 

nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok 

körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az 

elhárítására megtett intézkedéseket. 

• Ha az Adatkezelők úgy ítélik meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az 

érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 

72 órán belül tájékoztatják az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi 

incidensről. 

 

10. Adatbiztonság 

• Az adatkezelők minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést 

megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák az érintettek magánszférájának 

védelmét. Az adatkezelők megfelelő informatikai, technikai és személyi 

intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az általuk kezelt személyes adatokat védjék 

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A jelen tájékoztatót a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 

rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni, amely az Adatkezelők honlapján közvetlenül 

elérhető és megismerhető. 

 

Mélykút, 2021. április 26. 


