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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  
személyes adatok kezeléséhez 

 
Adatkezelő megnevezése: 
Adatkezelő megnevezése: Rajka Község Önkormányzata  
Adatkezelő székhelye: 9224 Rajka, Szabadság tér 1. 
Adatkezelő elérhetősége: polgarmester@rajka.hu, 06-30/9495075 
Adatkezelő képviselője: Kiss Vince polgármester 

Alulírott ………………………………………………………….. hozzájárulok, hogy személyes 
adataimat Rajka Község Önkormányzata (ideértve a Rajkai Települési Értéktár 
Bizottság tagjait is) a Rajkai Települési Értéktár Bizottság által 2020. május hónapban 
meghirdetett Rajka Kincse című rajz- és fotópályázatra beérkezett nevezési lapok 
vonatkozásában, a szükséges tájékoztatók/értesítések kiküldésekor, az alkotások 
zsűrizésével, a fotók megjelentetésével, meghívók kiküldésével, valamint amennyiben 
a zsűri díjat ítél meg a díjátadás előkészítésével kapcsolatban kezelje. 

Az adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása, adminisztrációs feladatok ellátása 
 
Az adatkezelés jogalapja: jelen adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul 
 
A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme 
 
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig 
 
Az adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon 
 
Az érintettek jogainak érvényesítése: 
Az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározottak szerint megilleti a jog, hogy: 

- személyes adatai kezeléséről az adatkezelést megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, 

- kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat 
az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, 

- kérheti adatainak helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását, 
illetve az adatok törlését.  

 
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak. 
 
Az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének felülvizsgálata céljából a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálata kezdeményezhető. A 
Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a 
bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt 
jogainak gyakorlásával kapcsolatban. 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
honlap: http://www.naih.hu 
telefon: 06 1 391-1400 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint a jogainak megsértése esetén, vagy 
amennyiben az Adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, a döntés közlésétől 
számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az ügyben a bíróság soron kívül jár el. 
A pert az érintett – választása szerint – a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti illetékes 
törvényszék előtt kell megindítani. 
 
 
Kijelentem, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozatot önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás 
és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 
 
 
 
Rajka, 2020. ……………………………….. 
 
 
        
 ……………………………………………      
                        aláírás 


