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Az adatkezelés alapelvei
A megfelelően működő írott, valamint online sajtó (média) a közösség és az egyén érdekét, illetve a társadalom integritását
előmozdító tényező, továbbá a demokratikus berendezkedés megfelelő működését és a nemzeti, valamint kulturális identitás
megerősítését is szolgálja. Kozármisleny Város Önkormányzata – támogatva a véleménynyilvánítás- és a szólás-, valamint a sajtó
szabadságát, felismerve a médiaszolgáltatások kiemelkedő kulturális, társadalmi és gazdasági jelentőségét – adja ki a MISLENY
Magazint. A MISLENY Magazin felületén megjelenített tartalom az érintettek önkéntes hozzájárulása Kozármisleny Városa
kulturális sokszínűségének bővüléséhez. Az adatszolgáltatás (válaszadás) és a hozzájárulás megadása semmilyen formában
nem kötelező, annak elmaradása nem jár hátrányos következménnyel, azonban ennek hiányában a médiatartalom
(sajtótermék) vonatkozó részének létrehozása nem lehetséges.
Felhívjuk a MISLENY Magazin részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az
adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása és ha szükséges, hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és a megőrzésükre vonatkozó határidő
Adatkezelés megnevezése

Személyes adatok
fajtái

Médiatartalom szolgáltatása
(tudósítás, interjú,
beszámoló. közvetítés
készítése, nyilatkozattétel)

A nyilatkozattevő
neve, születési helye,
ideje, nyilatkozattal
érintett más személy
neve, valamint a
sajtótermékben (pl.
cikkekben) szereplő,
egyeztetett adatok

A nyilatkozattevőről
/nyilatkozattal érintett más
személyről képfelvételek
készítése / felhasználása és
a MISLENY Magazinban
(nyomtatásban és online)
történő közzététele

Kiadott lapszámok
archiválása

Arcképmás, dátum,
időpont, földrajzi
helyzet, testi és fizikai
jellemzők (pl.:
bőrszín, alkat, hajszín
stb.), megjelenés (pl.:
öltözet)

A sajtótermék
tartalmát képező
minden személyes
adat, nyilatkozat, és
fénykép

Adatkezelés célja

Jogalapja

Alapvető
szabadságjogok
gyakorlásának
biztosítása, valamint
szövegből, illetve
képekből álló
tartalmaknak a
nyilvánossághoz
való eljuttatása
tájékoztatás,
szórakoztatás vagy
oktatás céljából

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az
érintett kifejezett hozzájárulása

Alapvető
szabadságjogok
gyakorlásának
biztosítása,
kulturális örökség
védelme, helyi,
nemzeti és az
egyetemes
történelem
megőrzése

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont: a
véleménynyilvánítás
szabadságához, sajtószabadsághoz,
tájékoztatáshoz való joghoz,
információszabadsághoz, valamint
a kulturális javak védelméhez
fűződő közérdek – Alaptörvény XI.
és IX. cikk, 2010. évi CIV. törvény
10. §, 13. §

Megőrzési idő

A belső feljegyzések
a hozzájárulás
visszavonásáig
kerülnek tárolásra. A
kérelmet legkorábban
a kiadástól számított
2 év után lehetséges
végrehajtani a
78/2012. (XII. 28.)
BM rendeletnek
megfelelően

A sajtó- és
véleménynyilvánítás
szabadságához
fűződő közérdek
alapján, annak
fennállásáig

Az Ön jogai
Kozármisleny Város Önkormányzata az érintetti jogokat a 2016/679/EU rendelet III. fejezetében foglaltaknak megfelelően
biztosítja. Ennek megfelelően Ön bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, illetve hozzáférhet a kezelt adataihoz,
helyesbítheti is azokat, továbbá kérheti az adatai törlését. Amennyiben Ön az adatkezeléssel kapcsolatban jogsértést tapasztal
bírósághoz fordulhat, amely soron kívül jár el az ügyben, illetve adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetőségeiről a következő weboldalon tájékozódhat: www.naih.hu.
Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes a MISLENY Magazinnak elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása
érdekében. Kérdéseivel, kéréseivel forduljon Kozármisleny Város Önkormányzatához vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez a fenti
elérhetőségeken. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás megtalálható a www.kozarmisleny.hu oldalon.

Nyilatkozatok
Alulírott nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem és tudomásul vettem. Az alábbi táblázatot a
nyilatkozattétel időpontjában, saját kezűleg töltöttem ki.
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Beleegyezés
sajtótermék
kiadásába
(2010. évi
CIV. törvény
15. § alapján)

Az általam adott / felhatalmazásommal gyűjtött információk alapján készült sajtótermék
megjelentetésébe – annak áttekintése és magyarázata alapján – beleegyezek.

a
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Képek
készítése /
felhasználása
közzététel
céljából

b

c
Személyes
adatok
gyűjtése /
felhasználása
közzététel
céljából

Hozzájárulok, hogy rólam közzététel céljából képet készítsenek, majd ezt a képet, egyéb
lentebb részletezett adatokkal együtt vagy azok nélkül megjelenítsék a MISLENY
Magazinban.
Hozzájárulok, hogy az átadott / egyeztetett forrásból származó, rólam készült képeket,
egyéb lentebb részletezett adatokkal együtt vagy azok nélkül megjelenítsék a MISLENY
Magazinban.
Hozzájárulok, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek(em)ről jogszerűen készített / átadott
/ egyeztetett forrásból származó képeket egyéb lentebb részletezett adatokkal együtt vagy
azok nélkül megjelenítsék a MISLENY Magazinban.







Hozzájárulok, hogy a sajtótermékben szereplő személyes adatokat az alábbiak szerint felhasználják:

a sajtótermék létrehozása a nevemmel ellátva, vagy a személyazonosításomat másként
lehetővé tevő módon (ennek hiányában a technikai és technológiai lehetőségekhez mérten a
3
sajtótermék álnevesítésre kerül).
a sajtótermék létrehozása 16. életévét be nem töltött gyermek(em) nevével ellátva, vagy
b személyazonosítását másként lehetővé tevő módon (ennek hiányában a technikai és technológiai
lehetőségekhez mérten a sajtótermék álnevesítésre kerül).
Közzétételre használt felület(ek) megnevezése
Online: www.kozarmisleny.hu/, Facebook.com/Kozarmislenyonkormanyzata, LED fal
Nyomtatásban: helyi szinten (Kozármisleny Város közigazgatási területén)
a




Kijelentem, hogy a hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyástól mentesen teszem. Tudatában vagyok, hogy az adott
hozzájárulásomat bármikor feltétel és korlátozástól mentesen, indokolás nélkül visszavonhatom. Tisztában vagyok vele, hogy
hozzájárulásomat általánosságban vagy bizonyos, általam megjelölt felvételek, információk, adatok vonatkozásában is
visszavonhatom.
Kijelentem, hogy az átadott / egyeztetett forrásból származó képek, információk, adatok esetén, a sajtótermékben szereplő más
személy (azon nyilatkozattevőtől és gyermekétől eltérő személy, aki a képeken szerepel és/vagy akire az adatok, információk
vonatkoznak) az adatkezelésről szóló tájékoztatást megkapta, ahhoz hozzájárult.
Tudomásom van arról, hogy a rögzítéshez alkalmazott technológia, az adathordozó jellege befolyásolhatja az adattörlési kérelem
végrehajthatóságát, továbbá tájékoztattak arról, hogy – természetéből adódóan – a sajtótermék tartalmát képező adatok közzétételét
követően a törlési kérelem végrehajtása rendkívüli mértékben megnehezülhet, adott esetben lehetetlenné válhat. Ezúton kijelentem,
hogy előbbi tájékoztatás tudatában is fenntartom a hozzájáruló nyilatkozatomat.
Nyilatkozom, hogy 16-ik életévét be nem töltött gyermekem személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megtételére,
mint szülői felügyeleti jogot gyakorló személy jogosult vagyok.
Jelen nyilatkozatról és adatkezelési tájékoztatóról elektronikus másolatot kérek:
Nyilatkozattevő azonosító adatai és aláírása
Teljes neve:
Születési helye, ideje:
Aláírása:
Aláírás helye, ideje:

IGEN / NEM

Kitöltési útmutató a hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatban
1.

2.

3.

Kérjük, amennyiben Ön egyetért a sajtótermék tartalmával (az Ön benne szereplő nyilatkozataival, az átadott
információk és adatok egyeztetetteknek megfelelő módon történő feltüntetésével) és beleegyezik a megjelenésbe, jelölje
be a négyzetet. A négyzet bejelölése előfeltétele a sajtótermék adott része (pl. cikk) megjelenésének, így amennyiben
a megjelenést kívánja, minden esetben jelölje be a négyzetet.
Ezeket a nyilatkozati sorokat abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben Önről vagy az Ön 16. életévét be nem
töltött gyermekéről kép jelenik meg. Az adott sor kiválasztásakor arra kell figyelemmel lenni, hogy a képet a MISLENY
Magazin munkatársa készíti, vagy az más forrásból kerül be a sajtótermékbe (pl. Ön által beküldött kép, Facebookra
feltöltött kép, évkönyvben szereplő kép stb.). A négyzet bejelölése nélkül a sajtótermék megjelenése nem kizárt,
azonban a kérdéses fényképek nem fognak a magazinba bekerülni.
a. A négyzet akkor jelölendő be, amikor Önről a MISLENY Magazin munkatársa fényképet készít a sajtótermékben
történő megjelenítéshez.
b. A négyzet akkor jelölendő be, amikor az Önt ábrázoló – nem a MISLENY Magazin által készített – képeket Ön
adja át vagy beleegyezik abba, hogy az Ön által ismert más forrásból (pl. az Ön Facebook oldaláról) a MISLENY
Magazin azt beszerezze.
c. A négyzet akkor jelölendő be, amikor az Ön gyermekéről a sajtótermékben történő megjelenítés érdekében a
MISLENY Magazin képet készít vagy az Ön gyermekét ábrázoló képet más forrásból szerzi be (pl. Ön átadja, a
MISLENY Magazin a gyermek Facebook oldalról letölti stb.)
Ezeket a nyilatkozati sorokat abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben a sajtótermék személyazonosításra
alkalmas adatokat is tartalmaz (pl. név, lakcím, foglalkozás, egyéb egyedi adottságok). A négyzet bejelölése nélkül a
sajtótermék megjelenése nem kizárt, azonban ennek hiányában a technikai és technológiai lehetőségekhez mérten
a sajtótermék álnevesítésre kerül feltéve, hogy ez megvalósítható (pl. teljes név helyett csak keresztnév megjelölése
stb.).
a. A négyzet akkor jelölendő be, amikor Ön megengedi, hogy a sajtótermékből kiderüljön az Ön személyazonossága
(pl. a teljes neve szereplése esetén nagy valószínűséggel tudni fogják az olvasók, hogy a nyilatkozatot Ön tette).
b. A négyzet akkor jelölendő be, amikor Ön megengedi, hogy a sajtótermékből kiderüljön az Ön gyermekének a
személyazonossága (pl. a gyermek teljes neve szereplése esetén nagy valószínűséggel tudni fogják az olvasók,
hogy a nyilatkozat az Ön gyermekére vonatkozik vagy azt Ő maga tette).

