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Az adatkezelő és az adatkezelő személyek: a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársága (9200
Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.), a Széchenyi István Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara
(9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.), a Mosonmagyaróvári Városi Televízió (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.)
valamint a Kisalföld (9021 Győr, Újlak u. 4/A.) megyei napilap, továbbá az említettek azon munkatársai, ügyintézői, előadói
és oktatói, akik a Nyugdíjas Egyetem 2020 – 2021-es tanévének szervezésében, lebonyolításában, az online játék
szervezésében és lebonyolításában, a tévéfelvétel készítésében, illetve a tudósításban részt vesznek.
Az adatkezelés célja: A jelentkezések feldolgozásához, a tanév, az előadások megszervezéséhez és megtartásához, az
előadások tévéfelvételeinek elkészítéséhez és online sugárzásához, a híradásokhoz valamint a tanévhez és az előadásokhoz
kapcsolódó online nyereményjáték megszervezéséhez, lebonyolításához, továbbá a jelentkezők előadásokkal és online
nyereményjátékkal kapcsolatos értesítéséhez, a nyereményjáték nyereményeinek nyertesek részére történő postázásához, a
nyertesek nevének közzétételéhez szükséges adatok és információk megismerése, illetve ezen okokból való kezelése és
felhasználása.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (a jelentkező) – az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete /2016. április 17-ei
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet/ (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 3. § 7. pontja szerinti –
hozzájárulása (nyilatkozata) a személyes adatai (név, telefonszám és e-mail cím, valamint lakcím, valamint az előadások tévés
felvétele során készült mozgó kép- és hangfelvétel, fotó) fenti célból történő kezeléséhez.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a jelentkezés beadásától a tanév végéig, illetve az online nyereményjáték
időtartamáig valamint a nyertesek kiértesítéséig, a nyeremények postázásáig, továbbá az online nyereményjáték nyertesei
nevének közzétételéig történik.
A jelentkezők, az online nyereményjátékban résztvevők, az online nyereményjáték nyertesei, illetve a nyereményben nem
részesülők személyes adatai a vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kerülnek törlésre, megsemmisítésre.
Az adatok közzététele: A tévéfelvételeken résztvevőkről készült mozgó hang- és képfelvételek, fotók, illetve az online
nyereményjáték nyertesei nevének, fotójának közzététele, nyilvánosságra hozatala az előadások online sugárzása során, illetve
nyomtatott, elektronikus sajtóban, internetes közösségi portálokon.
Az adatok megismerhetősége: Az érintett (a jelentkező) az adatkezelőtől kérheti a kezelt adataihoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Az érintett (a jelentkező) az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás
visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett (a jelentkező) panaszjoggal élhet az adatkezelő felé az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Posta cím: 1530
Budapest, Pf.: 5; Tel.: +36-1/391-1400; Fax: +36-1/391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: www.naih.hu)
fordulhat.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS HOZZÁJÁRULÁS
Miután a fenti adatvédelmi tájékoztatást megismertem, az Info tv. 3. § 7. pontja és 5. § (1) bekezdés d) pontja alapján
nyilatkozom, hogy hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Nyugdíjas Egyetem 2020-2021-es tanévére történő
jelentkezésemmel és részvételemmel kapcsolatban, továbbá a kapcsolódó online játékban és / vagy az előadások
tévés felvételén való részvételem esetén ezekkel összefüggésben a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkársága (név, telefonszám és e-mail cím, valamint lakcím), a Széchenyi István Egyetem
Mosonmagyaróvár Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió és a
Kisalföld megyei napilap (az előadások tévés felvétele során készült mozgó kép- és hangfelvétel, fotó) az
Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő – és előbbiekben felsorolt – személyes adataimat az előadások, illetve az
online játék megszervezése, lebonyolítása, a tévéfelvétel elkészítése és sugárzása valamint az ezekről szóló
híradás során megismerje és kezelje, nyilvántartsa, nyomtatott, elektronikus médiában, illetve internetes
közösségi portálon közzé tegye.
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Nyugdíjas Egyetem előadásainak tévés felvételén való részvételem
esetén a Mosonmagyaróvári Városi Televízió rólam mozgó kép- és hangfelvételt, fotót készítsen, azt az
előadások sugárzása során felhasználja, közzé tegye, továbbá hogy a Kisalföld megyei napilap rólam fotót
készítsen, és azt közzé tegye.
A Nyugdíjas Egyetem és az online játék résztvevőjeként, nyerteseként hozzájárulok nevem és fotóm nyomtatott és
elektronikus sajtóban, valamint internetes közösségi portálon történő közzétételéhez.

