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Adatkezelő: 
Sajószögedi Általános 

Művelődési Központ  
 Rendezvény neve: Gyermeknap  

Cím: 3599 Sajószöged,  
Ady Endre út 37. 

 Időpontja: 2021.05.28. 

e-mail: sszogedovi@gmail.com   Helyszíne: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 2. 

Adatvédelmi tisztviselő: Balsai Péter  Rendező neve: 
Sajószögedi Általános Művelődési 

Központ  

Adatvédelmi tisztviselő 

elérhetősége: 
dpo@sajoszoged.hu   Elérhetősége: +36 49 540 840 

Adatkezelési tájékoztató 
Gyermeknapi rendezvény létszámhoz szükséges 

igényfelmérés kapcsán 

Az adatkezelés célja 

Gyermeknapi koncert várható látogató számának felmérése (ülőhelyek, reprezentáció), valamint előzetes 

regisztráció. 

A kezelt adatok, jogalapjuk, megőrzési idejük 

Adat neve Minősítése Jogalap Megőrzési idő / adattörlés napja 

Regisztráló neve  Személyes adat Adatkezelő jogos érdek1 2021-05-29 

Lakcíme Személyes adat Adatkezelő jogos érdek 2021-05-29 

Regisztráltak száma  semleges  2021-05-29 

18 év alatti Személyes adat Adatkezelő jogos érdek 2021-05-29 

Adattovábbítás   NINCS 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az az ADATKEZELŐ megadott elérhetőségein keresztül tájékoztatást kérjen arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az ADATKEZELŐ 

− milyen személyes adatait; 

− milyen jogalapon; 

− milyen adatkezelési célból; 

− mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy 

− az ADATKEZELŐ kinek, mikor, mi ( pl.:jogszabály) alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította azokat; 

− milyen forrásból származnak a személyes adatai 

 
1Adatkezelő saját jogos érdeke, hogy költségeit optimalizálja és a hatályos jogszabálynak megfelelő 

körülményeket alakíthasson ki 

mailto:sszogedovi@gmail.com
mailto:dpo@sajoszoged.hu


Sajószöged Gyermeknap 2021  Igényfelmérés / Előzetes regisztráció adatkezelési tájékoztatója 

2 / 2 

AZ ADATKEZELŐ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére 

első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű 

mértékű díjat számíthat fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az ADATKEZELŐ köteles 

meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek 

érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének 

azonosításához kötött. 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az ADATKEZELŐ megadott elérhetőségekein keresztül, írásban kérheti, hogy az 

ADATKEZELŐ módosítsa valamely személyes adatát. Az ADATKEZELŐ a kérelmet legfeljebb 30 napon belül 

teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

A törléshez való jog 

Az érintett, az ADATKEZELŐ megadott elérhetőségekein keresztül, írásban kérheti az ADATKEZELŐTŐL a 

személyes adatainak a törlését. 

A törlési kérelmet az ADATKEZELŐ abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok 

további tárolására, felhasználására. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. 

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az ADATKEZELŐ a kérelmet legfeljebb 15 napon belül 

teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet. 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett az az ADATKEZELŐ megadott elérhetőségekein keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait 

az ADATKEZELŐ zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól 

elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az 

adatok tárolását. 

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági 

eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat az ADATKEZELŐ ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy 

a bíróság megkereséséig az ADATKEZELŐ tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli azt. 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett, azaz ADATKEZELŐ megadott elérhetőségekein saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az ADATKEZELŐ a személyes adatát a jelen adatkezelési 

tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az 

ADATKEZELŐNEK kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését 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. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az ADATKEZELŐ személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos 

adatvédelmi követelményeket, akkor 

− panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  honlap: 

www.naih.hu ), vagy 

− lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. 

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 

(ideiglenes lakcím), illetve az ADATKEZELŐ székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be 

keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az ADATKEZELŐ székhelye szerint a 

perre a Tiszaújvárosi Járásbíróság illetékes. 

Kelt: Sajószöged, 2021. május 13. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

	Az adatkezelés célja
	A kezelt adatok, jogalapjuk, megőrzési idejük
	Adattovábbítás   NINCS
	Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

