3.sz. melléklet a 21/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
Alulírott (amennyiben kiskorú vagy fiatalkorú a pályázó törvényes képviselő neve)
…………………………………………………………………………………………………...
(anyja

neve)

……………………………………………………………………………..

(születési hely, idő) ……………………………………………………. hozzájárulok ahhoz,
hogy a Bicske Város Önkormányzata által meghirdetett Tehetséggondozási alapra beadott
pályázati anyagomat, személyes adataimat a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerjék a
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő általa vagy megbízása alapján külső közreműködő
(fotós) által készített azon kép- és videofelvételeket, amelyeken felismerhető, beazonosítható
vagyok, a(z) Bicske Város Önkormányzata, mint adatkezelő kezelje, s amelyeket az alábbi
médiafelületeken nyilvánosságra hozza:
 www.bicske.hu
 www.facebook.com/Bicske-Város-Önkormányzat-Hivatalos-Oldala
 Bicskei Újság
 Bicskei Városi Televízió
Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesültem, továbbá
tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor kérhetek tájékoztatást,
valamint jelen hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és az adatkezelő alábbi
elérhetőségeire küldött nyilatkozattal kérhetem az érintett kép- és videofelvételek törlését:
TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELÉSRŐL
Ki az adatkezelő?
Bicske Város Önkormányzat
Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
Mi az adatkezelés jogalapja?
Az Ön hozzájárulása.
Mi az adatkezelés célja és feltétele?
A pályázó személyes adatainak megismerése és felhasználása a kiválasztási eljárás során a beérkezett
pályázatok feldolgozásához, a pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, a kiválasztási
eljárás lefolytatásához és annak eredményéről való kiértesítéshez.
Ki férhet hozzá az adataimhoz?
A pályázók személyes adatait kizárólag a kiválasztási eljárás időszakában és kizárólag a kiválasztási
eljárásban résztvevő személyek ismerhetik meg.
Kik vesznek részt a kiválasztási eljárásban?
A kiválasztási eljárásban az adatkezelő munkacsoportja és az adatkezelő.
Meddig kezelik a személyes adataimat?
Adatkezelés kizárólag a pályázat benyújtásától a pályázat lezárásáról szóló kiértesítésig tart.

Milyen jogaim vannak személyes adataim kezelésével kapcsolatban?
Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a pályázat
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 az adatkezelés céljai;
 az érintett személyes adatok kategóriái;
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
 az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést - a tárolt
személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Milyen jogérvényesítési lehetőségeim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
dr. Szegedi Ágota drszegedi.agota@hanganov.hu
Hatósági bejelentés
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok
vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu ; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági eljárás kezdeményezése
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét
az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Kelt: …………………………………………
………………………………………
a törvényes képviselő aláírása, ha a
pályázó kiskorú

…………………………………
a pályázó (olvasható) aláírása

