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Tájékoztatjuk, hogy az eseményről, továbbá az eseményen résztvevőkről Pásztó Városi 
Önkormányzat (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35., telefon: +36 (32) 460-753; fax: + 36 
(32) 460-918; e-mail: forum@paszto.hu adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (név/e-mail): dr. 
Farkas Tamás, adatvedelem@paszto.hu, a továbbiakban: Önkormányzat), mint adatkezelő 
videó- és fényképfelvételeket készít, amelyek tartalmazzák az eseményen részt vevők 
képmását, illetve (videófelvétel esetében) hangját, mint személyes adatait. 

Az Önkormányzat a fenti személyes adatokat a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosító 
számú „A helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” című projekt (a 
továbbiakban: Projekt) ellenőrzésével összefüggő kötelezettségeinek teljesítése céljából 
kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Önkormányzat szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítése és az Önkormányzat jogos érdekeinek érvényesítése a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: 
GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja alapján. 

Az adatkezelés időtartama a Projekt fizikai zárásának napjától (jelenleg 2021. december 31.) 
számított 10 év. 

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR szerint jogosult kérelmezni az Önkormányzattól a személyes 
adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, adott 
esetben jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen és adott esetben jogosult élni 
az adathordozhatósági jogával. Jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391- 
1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu), mint 
felügyeleti hatósághoz jogorvoslattal, panasszal fordulni. 

A jelenléti ív aláírásával Ön elfogadja a fenti adatvédelmi tájékoztatást. 

Az esemény jelenléti ívének aláírásával Ön hozzájárul továbbá, hogy az eseményről, továbbá 
az eseményen résztvevőkről az Önkormányzat az eseményen részt vevők képmását, illetve 
(videófelvétel esetében) hangját is tartalmazó videó- és fényképfelvételeket készítsen és 
azokat a Projekt ellenőrzésével összefüggő kötelezettségeinek teljesítése céljából a Projekt 
fizikai zárásának napjától (jelenleg 2021. december 31.) számított 10 évig terjedő 
időtartamban felhasználja.   
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