
 

Tájékoztatás  

a TOP-5.3.1-16-VS1 - A helyi identitás és kohézió erősítése 

Körmendi Értékes Közösségek 

projekttel kapcsolatos adatkezeléséről 

 

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16. §, 

valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 12. cikk (1) bekezdése 

értelmében az KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR tájékoztatja az 

érintettet A helyi identitás és kohézió erősítése, Körmendi Értékes Közösségek (program kódja TOP-

5.3.1-16-VS1 program, projekt időtartama: 2020.01.01.- 2022. december 31.)  lebonyolítása során 

történő adatkezelésről. 

 

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 adatkezelő az adatok kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így 

különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az adatkezelés időtartama a projekt időtartama: 

2020.01.01.- 2022. december 31. Az adatkezelők a személyes adatok kezelését jogszerűen és 

tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzik. 

 

Az adatkezelő projekt lebonyolítása során az adatkezelés időtartama alatt az alábbi személyes adatait 

kezeli: 

• az ön neve 

• az ön elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe) 

• a  jelenléti íven található aláírása 

• a rendezvényen/eken készült fotó vagy videofelvételeken rögzített képmása. 

 

A kérdőív kitöltése során megadott adatokat az adatkezelés időtartama alatt kizárólag az adatkezelő és 

az adatfeldolgozó (Körmendi Kulturális Központ, cím: 9900 Körmend Berzsenyi u. 11., telefonszám: 

(94) 594-227, e-mail cím: cultcent9900@gmail.com) munkatársai ismerhetik meg. Az 

adatfeldolgozásban és kezelésben részt vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 

számú rendeletének rendelkezéseinek betartásával kezelik, azokat kizárólag összesítve, statisztikai 

módszerekkel feldolgozva használják fel. Megőrzésük időtartamára a projekt egyéb dokumentumainak 

megőrzési kötelezettségére vonatkozó szabályok vonatkoznak, és jogosulatlan hozzáférés, 



megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének 

megfelelően biztosított. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a TOP-5.3.1, Körmendi Értékes Közösségek Projekt keretében szervezett 

események résztvevői, a jelenléti ívek aláírásával hozzájárulnak a fenti személyes adataik kezeléséhez. 

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 követően töröljük. A jelenléti ív aláírásával hozzájárul, hogy kép- illetve videofelvétel 

készülhet Önről, amelyet nyilvánosságra hozhat az alábbi médiafelületeken a rendezvény szervezője, 

illetve a felvételeket továbbíthatja a projekt támogatójának (Pénzügyminisztérium Regionális 

Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság). 

 

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://www.facebook.com/pg/kormendiertekeskozossegek  

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

 Körmendi Híradó   

 Körmendi Városi Televízió. 

 

Az érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint kérheti 

azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az 

általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá – az érintett adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket a cultcent9900@gmail.com 

e-mail címre tudja feladott üzenet útján tudja eljuttatni. 

 

Az adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves és ez az állapot 

jogszerűen nem orvosolható, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az 

adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

http://www.kormend.hu/
http://www.kultur.kormend.hu/
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https://www.facebook.com/pg/kormendiertekeskozossegek
https://hu-hu.facebook.com/kormendikulutraliskozpont/
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A megadott személyes adatait az eptk.fair.gov.hu oldalra töltjük fel, továbbá a projekt támogatójának 

kötelesek vagyunk a projekt megvalósulását igazolni azzal, hogy a kérdőíveket, a jelenléti íveket és a 

rendezvényről készült felvételeket továbbítjuk részére. 

 

Az adatkezelők a különböző nyilvántartásaikban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítják. Az adatkezelők a technika mindenkori 

fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

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. 

Adatkezelő neve: KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT,  MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR 

Postai címe: 9900 Körmend, Berzsenyi D. u. 11. 

Email és honlap címe: cultcent9900@gmail.com; www.kultur.kormend.hu  

Telefonszáma: (06 94) 594 227 

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem 

egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken! 

 

Adatkezelők fenntartják a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, azzal, hogy a tartalmat érintő 

érdemi változásokról az érintetteteket ésszerű időn belül értesítik. 

 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein: 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postai cím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefonszám:  +3613911400  

Email:  ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: www.naih.hu 
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