
Adatkezelési tájékoztató
Fényképek, videófelvételek közzététele a honlapon

adatkezeléshez

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény(továbbiakban: Info tv.) 16. § bekezdése és
az Európai Parlament és Tanács 2016 / 679. Rendeletének(továbbiakban: GDPR) 12.-14. cikke alapján.

1. Az adatkezelő neve: Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft
Címe: 7345 Alsómocsolád Rákóczi u. 21.
Telefonszáma: +36/30-916-4232
E-mail címe: turizmus@alsomocsolad.hu
Weboldal:

2. Az adatkezelő képviselője: Ügyvezető
Elérhetősége:
Hatáskör gyakorlója:
Kapcsolattartó megnevezése:
Kapcsolattartó elérhetősége:

3. Közös adatkezelés: Nincs közös adatkezelés
4. Adatvédelmi tisztviselő: Avtinet Szolgáltató Kft

Telefonszáma: +36 20 359 6885
E-mail címe: tisztviselo@avtinet.hu

5. Az adatkezelés célja:
Fényképek és videófelvételek közzététele

6. Az adatkezelés jogalapja:
- Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)

7. A kezelt személyes adatok forrása: Érintett;
8. Az érintettek és a kezelt adatok köre:

Érintett:
Közétett fénykép*; Közzétett videófelvétel*; Közzététel ideje*; Közzététel helye*;

9. A *-gal jelölt, nem kötelezően megadandó adatok megadásának megtagadásából eredő esetleges következmények:
Nincs következménye 

10. Adattovábbítás: nincs
11. Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző külső partner:

- New-line Vision Kft (3390 Füzesabony, Virág út 11.) Honlap üzemeltetés
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás:

nem történik
13. Az adatok kezelésének időtartama:

- Hozzájárulás visszavonásáig, GDPR 7. cikk (3)
- Közzétételt követő 5 évig

14. Az adatok megismerésére jogosultak: turisztikai vezető;
15. Automatizált döntéshozatal: nem történik
16. Profilozás: nem történik
17. Adatbiztonság:

Technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy a megfelelő adatbiztonságot garantáljuk. Ennek
értelmében biztosítjuk, hogy az önnel kapcsolatos adatokat megfelelő állagú épületben kezeljük. Az elektronikusan tárolt adatok
kezelésére a vonatkozó informatikai és informatikai biztonsági szabályok figyelembevételével kerül sor. Adatkezelésünkben jogosultsági
és hozzáférési szintek kialakítását vezettük be annak érdekében, hogy a kezelt adatoknak megfelelő védelmi intézkedéseket
biztosítsunk. Így azokhoz hozzáférése kizárólag az Adatkezelő ügykezelés szempontjából jogosult munkatársainak van.

18. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Részletezve a jelen adatkezelési tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete szerint.

Érvényes: 2018.05.25-tól
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Nyilatkozattevő aláírása

Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
Fényképek, videófelvételek közzététele a honlapon

adatkezeléshez
- Érintett -

Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................ Anyja neve: ........................................................

 Más nevében nyilatkozom, akinek 
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................

szülője vagyok. gondviselője vagyok. jogi képviselője vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................

Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:

Az adatkezelő neve: Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft
Az adatkezelő címe: 7345 Alsómocsolád Rákóczi u. 21.
Az adatkezelés célja: Fényképek és videófelvételek közzététele
Az adatkezelés jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
A kezelt adatok forrása: Érintett; 
Az érintett és a kezelt adatok köre:
Érintett
- Közétett fénykép Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- Közzétett videófelvétel Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- Közzététel ideje Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- Közzététel helye Hozzájárulok Nem járulok hozzá
Adattovábbítás címzettje:
nincs
Az adatok kezelésének időtartama:
- Hozzájárulás visszavonásáig, GDPR 7. cikk (3)
- Közzétételt követő 5 évig
Az adatmegadás megtagadásának következménye: Nincs következménye 

Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésről az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezeléséről a megfelelő tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.

Nyilatkozattétel dátuma: .................
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Adatkezelési tájékoztató
Rendezvényen készült felvételek közzététele a közösségi média felületen

adatkezeléshez

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény(továbbiakban: Info tv.) 16. § bekezdése és
az Európai Parlament és Tanács 2016 / 679. Rendeletének(továbbiakban: GDPR) 12.-14. cikke alapján.

1. Az adatkezelő neve: Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft
Címe: 7345 Alsómocsolád Rákóczi u. 21.
Telefonszáma: +36/30-916-4232
E-mail címe: turizmus@alsomocsolad.hu
Weboldal:

2. Az adatkezelő képviselője: turisztikai vezető
Elérhetősége:
Hatáskör gyakorlója:
Kapcsolattartó megnevezése:
Kapcsolattartó elérhetősége:

3. Közös adatkezelés: Nincs közös adatkezelés
4. Adatvédelmi tisztviselő: Avtinet Szolgáltató Kft

Telefonszáma: +36 20 359 6885
E-mail címe: tisztviselo@avtinet.hu

5. Az adatkezelés célja:
Rendezvényen készült felvételek közzététele a közösségi média felületen az Adatkezelő munkájának és az általa szervezett események
bemutatása céljából

6. Az adatkezelés jogalapja:
- Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)

7. A kezelt személyes adatok forrása: Rendezvényen résztvevő érintett;
8. Az érintettek és a kezelt adatok köre:

Érintett:
Közzétett fénykép*; Közzétett videófelvétel*; közzététel ideje és helye*;

9. A *-gal jelölt, nem kötelezően megadandó adatok megadásának megtagadásából eredő esetleges következmények:
Nincs következménye. 

10. Adattovábbítás:
Partner neve: Facebook Ireland Ltd. (szükség esetén)
Adattovábbítás célja:
facebook ügyfélszolgálat
Adattovábbítás jogalapja:
- Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)

11. Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző külső partner:
nincs

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás:
- 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

13. Az adatok kezelésének időtartama:
- Hozzájárulás visszavonásáig, GDPR 7. cikk (3)
- Hozzájárulás visszavonásának hiányában: 5 év
- Az adatkezelő a fent megadott időpontokban törli az adatokat, azonban előfordulhat, hogy a törlés nem végleges, mivel a technikai
feltételeket a közösségi média üzemeltetője határozza meg.

14. Az adatok megismerésére jogosultak: turisztikai vezető;
15. Automatizált döntéshozatal: nem történik
16. Profilozás: nem történik
17. Adatbiztonság:

Technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy a megfelelő adatbiztonságot garantáljuk. Ennek
értelmében biztosítjuk, hogy az önnel kapcsolatos adatokat megfelelő állagú épületben kezeljük. A papír alapú dokumentumok kezelése
az adatkezelést végző személy felelősségében történik. Az elektronikusan tárolt adatok kezelésére a vonatkozó informatikai és
informatikai biztonsági szabályok figyelembevételével kerül sor. Adatkezelésünkben jogosultsági és hozzáférési szintek kialakítását
vezettük be annak érdekében, hogy a kezelt adatoknak megfelelő védelmi intézkedéseket biztosítsunk. Így azokhoz hozzáférése
kizárólag az Adatkezelő ügykezelés szempontjából jogosult munkatársainak van. Ugyanakkor a 10.pontban kifejtettek értelmében
bizonyos személyes adatok más személyek és szervek részére átadásra kerülhetnek, amelynek oka, hogy a különböző jogi
kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Ilyen adattovábbítás esetén is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik a személyes
adatok kezelése.

18. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
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Részletezve a jelen adatkezelési tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete szerint.

Érvényes: 2018.05.25-tól
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Adatkezelési tájékoztató
Szállást igénybevevők személyes adatainak kezelése

adatkezeléshez

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény(továbbiakban: Info tv.) 16. § bekezdése és
az Európai Parlament és Tanács 2016 / 679. Rendeletének(továbbiakban: GDPR) 12.-14. cikke alapján.

1. Az adatkezelő neve: Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft
Címe: 7345 Alsómocsolád Rákóczi u. 21.
Telefonszáma: +36/30-916-4232
E-mail címe: turizmus@alsomocsolad.hu
Weboldal:

2. Az adatkezelő képviselője: Turisztikai vezető
Elérhetősége:
Hatáskör gyakorlója:
Kapcsolattartó megnevezése:
Kapcsolattartó elérhetősége:

3. Közös adatkezelés: Nincs közös adatkezelés
4. Adatvédelmi tisztviselő: Avtinet Szolgáltató Kft

Telefonszáma: +36 20 359 6885
E-mail címe: tisztviselo@avtinet.hu

5. Az adatkezelés célja:
Az NTAK előírásainak megfelelően rögzítjük a szálláshelyet igénybevevők adatait

6. Az adatkezelés jogalapja:
- Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont) 
- Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

 - 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 9/H (1)
- Az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont)

7. A kezelt személyes adatok forrása: Érintett;
8. Az érintettek és a kezelt adatok köre:

Turisztikai vendég:
név; neme; harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély számát; harmadik országbeli állampolgár
esetében a beutazás időpontját és helyét; születési hely, idő; állampolgárság; születési név; lakcím; személyazonosság megállapítására
szolgáló igazolvány típusa és száma; telefonszám*; email cím*; anyja születési neve;

9. A *-gal jelölt, nem kötelezően megadandó adatok megadásának megtagadásából eredő esetleges következmények:
Nincs következménye 

10. Adattovábbítás: nincs
11. Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző külső partner:

- Magyar Turisztikai Ügynökség (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.) adatok tárolása
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás:

nem történik
13. Az adatok kezelésének időtartama:

- Az adatok megadását követő 5 évig
14. Az adatok megismerésére jogosultak: turisztikai vezető;
15. Automatizált döntéshozatal: nem történik
16. Profilozás: nem történik
17. Adatbiztonság:

Technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy a megfelelő adatbiztonságot garantáljuk. Ennek
értelmében biztosítjuk, hogy az önnel kapcsolatos adatokat megfelelő állagú épületben kezeljük. A papír alapú dokumentumok kezelése
az adatkezelést végző személy felelősségében történik. Az elektronikusan tárolt adatok kezelésére a vonatkozó informatikai és
informatikai biztonsági szabályok figyelembevételével kerül sor. Adatkezelésünkben jogosultsági és hozzáférési szintek kialakítását
vezettük be annak érdekében, hogy a kezelt adatoknak megfelelő védelmi intézkedéseket biztosítsunk. Így azokhoz hozzáférése
kizárólag az Adatkezelő ügykezelés szempontjából jogosult munkatársainak van.

18. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Részletezve a jelen adatkezelési tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete szerint.

Érvényes: 2018.05.25-tól
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Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
Szállást igénybevevők személyes adatainak kezelése

adatkezeléshez
- Turisztikai vendég -

Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................ Anyja neve: ........................................................

 Más nevében nyilatkozom, akinek 
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................

szülője vagyok. gondviselője vagyok. jogi képviselője vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................

Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:

Az adatkezelő neve: Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft
Az adatkezelő címe: 7345 Alsómocsolád Rákóczi u. 21.
Az adatkezelés célja: Az NTAK előírásainak megfelelően rögzítjük a szálláshelyet igénybevevők adatait
Az adatkezelés jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
A kezelt adatok forrása: Érintett; 
Az érintett és a kezelt adatok köre:
Turisztikai vendég
- név Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- neme Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy
tartózkodási engedély számát

Hozzájárulok Nem járulok hozzá

- harmadik országbeli állampolgár esetében a beutazás
időpontját és helyét

Hozzájárulok Nem járulok hozzá

- születési hely, idő Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- állampolgárság Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- születési név Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- lakcím Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- személyazonosság megállapítására szolgáló igazolvány
típusa és száma

Hozzájárulok Nem járulok hozzá

- telefonszám Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- email cím Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- anyja születési neve Hozzájárulok Nem járulok hozzá
Adattovábbítás címzettje:
nincs
Az adatok kezelésének időtartama:
- Az adatok megadását követő 5 évig
Az adatmegadás megtagadásának következménye: Nincs következménye 

Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésről az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
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Nyilatkozattevő aláírása

megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezeléséről a megfelelő tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.

Nyilatkozattétel dátuma: .................
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