
Adatvédelmi tájékoztató Nagyoroszi Község Önkormányzata fotópályázata során megvalósuló 

adatkezelésről 

 

Nagyoroszi Község Önkormányzata az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(GDPR),az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvénynek (Infotv.) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást a fotópályázattal kapcsolatos 

adatkezelésről. A folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az 

adatkezelés érintettjévé.  

 

Az adatkezelő adatai: 

Neve: Nagyoroszi Község Önkormányzata (2645 Nagyoroszi, Fő út 1., adószám: 15451653-2-12) 

Elérhetősége: nagyorosziph@nagyoroszi.hu, 06-35-574-009 

Képviseli: Babicska Károly 

 

Adatvédelmi tisztviselő: Sallai László 

Elérhetősége: laszlo.sallai@wbinformatika.hu  

 

Az adatkezelés célja: a kiírt fotópályázattal kapcsolatos szerzői jogi nyilatkozat dokumentálásához 

és kapcsolattartási feladatai ellátásához.  

 

Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ bekezdés b) pontja szerinti jogi 

kötelezettség teljesítése az 1999. évi LXXVI. számú törvény 10.§ értelmében  

 

Adatok tárolásának időtartama:  

 Születési név, születés hely és ideje, anyja neve: a törvényi előírásoknak megfelelően, 

 email cím, telefonon: a pályázat eredmény hirdetésének lezárultáig. 

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI:  

A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön,  személyazonosságának igazolását követően az 

alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:  

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  

 kérheti személyes adatainak helyesbítését,  

 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  

 jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz 

fordulhatnak fent megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt 

megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a 

jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125  Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c). 



HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT  

Alulírott 

Név: ..............................................................................................................................................  

Születési neve:  .............................................................................................................................  

Édesanyja neve: ............................................................................................................................  

Születési hely és idő:  ...................................................................................................................  

Elérhetőségek (telefon, email): ....................................................................................................  

kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Nagyoroszi Község Önkormányzata (2645 

Nagyoroszi, Fő út 1., adószám: 15451653-2-12) pályázatára benyújtott fénykép alkotásomat 

az Önkormányzat díjmentesen, nyilvánosan közzétegye, rendezvényeik reklámanyagaihoz 

felhasználja, közönség előtt, televíziós képernyőn vagy interneten vetítse mindennemű 

formában. Hozzájárulok, hogy az anyagot archiválják. Fenti hozzájárulásaim időben és térben 

korlátlanok. Jelen nyilatkozat aláírásával az alkotáshoz fűződő mindennemű jogi igényemről 

lemondok, átengedem fent nevezett szervezetnek, jogi igényeimet a jövőben sem 

érvényesítem. Alulírott Pályázó kijelentem, egyben feltétlen jogszavatosságot vállalok, hogy a 

szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. számú törvényben foglalt összes  a pályázatomban 

megnevezett grafika felhasználáshoz a szükséges mértékű szerzői és szomszédos jogokkal 

rendelkezem. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben jelen nyilatkozatomban valótlan 

adatot szolgáltatok,úgy nyertessé nyilvánításom esetén Nagyoroszi Község Önkormányzata 

díjazásomat visszavonhatja, és az anyagi és szerzői jogi jellegű következményeket viselem.  

Megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és egyértelmű hozzájárulásomat adom a 

Nagyoroszi Község Önkormányzata számára a fenti személyes adataim kezeléséhez a 

kiírt fotó pályázattal kapcsolatos szerzői jogi nyilatkozat dokumentálásához és 

kapcsolattartási feladatai ellátásához.  

Aláírásommal igazolom, hogy a mellékelt tájékoztatót megismertem és megértettem, e 

hozzájárulás az abban foglalt adatkezelés(ek)re terjed ki. A tájékoztatás kiterjedt a 

hozzájárulás visszavonásának jogára is. 

Nagyoroszi, ................................................................................. 

  ..............................................  

 Aláírás 


