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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Jelen tájékoztató célja Sárospatak Város Önkormányzata EFOP-3.9.2-16-2017-00030 „Humán 
kapacitások fejlesztése a Sárospatak – Tokaj térségben” elnevezésű, konzorciumi formában 
megvalósuló uniós projektje (a továbbiakban: projekt) keretében megvalósuló programok 
lebonyolításához szükséges személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő lényeges 
adatkezelési körülmények ismertetése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete 
(Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban. 
Jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Sárospatak Város Önkormányzata 
különösen figyelemmel volt a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire. 
 

1. Az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés a programok lebonyolítása a projekt megvalósítása érdekében szükséges.  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása, 

amelyet a jelenléti ív aláírásával/az adatkezelési tájékoztató elfogadásával ad meg. 

 

2. A kezelt személyes adatok köre  

A programokon való részvétellel az alábbi személyes adatok megadására, felvételére kerül vagy 

kerülhet sor:  

• az érintett neve,  

• az érintett születési ideje és helye, 

• az érintett lakcíme, 

• az érintett kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím),   

• azon intézmény neve és székhelye, amellyel az érintett munkavégzésre irányuló, vagy tanulói, 
hallgatói jogviszonyban áll,    

• az érintett képmása (fénykép, videófelvétel), 

• az érintett hangjának rögzítése. 
 

 

3. Az adatkezelő személye, elérhetőségei 

Név: Sárospatak Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető,  

továbbá Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata, Erdőbénye Község Önkormányzata, Olaszliszka 

Község Önkormányzata, Tarcal Község Önkormányzata, Tokaj Város Önkormányzata, Tokaj Borvidék 

Fejlődéséért Nonprofit Kft., Vámosújfalu Község Önkormányzata, mint konzorciumi tagok. 

 

A konzorciumot képviseli: Aros János polgármester 

Székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 

Levelezési cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 

Telefon: (36-47) 513-240 

E-mail:  polgarmester@sarospatak.hu  

Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: info.adatigenyles.sp.efop392@gmail.com  

Honlap: www.sarospatak.hu 

Továbbiakban: Adatkezelő 
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4. Az adatkezelés időtartama  

Sárospatak Város Önkormányzata személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 

a projektfenntartási időszak végéig (a projekt fizikai befejezésének dátumát1 követő egy év) kezeli, ezt 

követően az Önkormányzat a személyes adatokat törli.  

 

 

5. Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések  

Az Ön nevéhez, e-mail-címéhez, valamint az intézmény nevéhez és székhelyéhez, amellyel 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, kizárólag az Önkormányzat projektben érintett munkatársai 

férhetnek hozzá, az Önkormányzat ezen adatait kizárólag a projekt erre feljogosított szervezetek általi 

ellenőrzései során az ellenőrzésben közreműködők számára továbbíthatja, ezen felül harmadik személy 

részére az adatokat az Önkormányzat nem adja át.   

A rendezvényen esetlegesen készült fényképeken, videókon az Ön képmása szerepelhet. Ezen 

fényképeket, videókat az Önkormányzat a projekt online felületein közzéteszi, és kizárólag a projekt 

céljainak teljesüléséhez használja fel.   

Személyes adatai tárolásához az Önkormányzat más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.  

Az Önkormányzat megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatait védje többek 

között a jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

 

 

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok  

 

Tájékoztatás kéréshez való jog  

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Önkormányzattól arra 

nézve, hogy az Önkormányzat 

− milyen személyes adatait, 

− milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, 

− milyen forrásból, 

− mennyi ideig kezeli, 

− az Önkormányzat kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.  

Az Önkormányzat az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött 

levélben teljesíti.  

 

Helyesbítéshez való jog  

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az Önkormányzat módosítsa valamely 

személyes adatát. Az Önkormányzat az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön 

által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.  

 

 

                                                           
1 A projekt fizikai befejezésének dátuma várhatóan 2020.08.31. 
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Törléshez való jog  

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti az Önkormányzattól a személyes adatainak 

törlését. A törlési kérelmet az Önkormányzat abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az 

Önkormányzatot a személyes adatok további tárolására kötelezi.  

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Önkormányzat az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon 

belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.  

 

Zároláshoz való jog  

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az Önkormányzat személyes adatait zárolja. 

A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Adatai 

zárolását kérheti például, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát az Önkormányzat 

jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében 

szükséges, hogy személyes adatát az Önkormányzat ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a 

bíróság megkereséséig az Önkormányzat tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az 

adatokat.  

 

Tiltakozáshoz való jog  

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Önkormányzat 

személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából 

továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes 

adatok kezelése kizárólag az Önkormányzat jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. 

 

 

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek  

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban szükség esetén 

– az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes 

személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igényét az 

info.adatigenyles.sp.efop392@gmail.com e-mail címen jelezze nekünk. Ugyanezen elérhetőségen 

fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is. 

Ha Ön jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per – az 

Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt megindítható 

(http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 

1125 Bp., Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra 

hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy 

annak közvetlen veszélye fennáll.  

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a 

bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi kapcsolattartónkat az 

info.adatigenyles.sp.efop392@gmail.com e-mail-címen. 

 

 

 

Sárospatak, 2019.07.16. 
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