
Az adatkezelő a rendezvényeken készült fénykép-, videó felvételek 

további felhasználása, nyilvános felületen történő közzététele adatkezelésére vonatkozóan 

az alábbi tájékoztató nyújtja: 

 
 

A Könyvtár és Művelődési Ház Pusztaszabolcs, Adonyi u. 12. rendezvényein való részvétellel 

tudomásul veszem és egyben hozzájárulok, hogy a rendezvényeken kép és/ vagy videó felvétel 

készülhet, és ezen felvételek további felhasználásra, nyilvános közzétételre kerülhetnek.  Ha ezzel nem 

ért egyet kérjük, töltse ki a honlapunkon elérhető „Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez” 

dokumentumot „hozzájárulásomat nem adom” megjelöléssel és jutassa el intézményünkbe. 
 

Adatvédelmi tisztviselő megnevezése: Fentős Károly Lászlóné  

Elérhetősége: 06 20 9411014  

Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fénykép-, videó felvételek további felhasználása, 

nyilvános felületen közzététele.  

Adatkezelés leírása:  

Szervezett esemény: ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek, anyák napja, farsang, évnyitó, 

évzáró, ballagás), versenyeken, csoportkirándulásokon részt vevőkről készült fénykép- és/vagy videó 

felvételek további felhasználása, nyilvános felületeken történő közzététele: az önkormányzat honlapján, 

közösségi oldalán vagy nyilvános sajtófelületen az önkormányzat népszerűsítése, a nyilvánosság 

tájékoztatása céljából. Egyes esetekben név is feltüntetésre kerülhet. Kiskorú jognyilatkozatának 

érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges.  

Az érintett jogai: A felvételek felhasználásához adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás nem 

érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájáruló elfogadja, hogy a hozzájárulás a 

nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan részben vonható 

vissza, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti az adatkezelőt. Nincs 

szükség hozzájárulásra a felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja 

nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános 

közéleti szereplésről készült felvétel esetén.  

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása  

Vonatkozó jogszabályok: 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról szóló törvény 20. 5 (b), az Európai Parlament és a Tanács (EIJ) 2019/679 rendelete 

(GDPR) 7. cikk (1) és (3) bekezdés  

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről 

készült egyéni ábrázolású fénykép nem hozható nyilvánosságra (kivéve tömegfelvétel).  

Adatok forrása: Érintett  

A kezelt adatok köre, időtartama: Fénykép, videó felvétel: Határozatlan idejű; Név (egyes 

esetekben): Határozatlan idejű. 

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba 

adattovábbítás. 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz, vagy 

a bírósághoz fordulhat (a pert az érintett -választása szerint-a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk M. utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest 

Pf. 9, tel.: 06-1/3911400; honlap: http://naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

