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A BÉKÉSCSABAI MÉDIACENTRUM KFT.  

"FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS BÉKÉSCSABÁN, A SZARVASI 

ÚTON KERÉKPÁRÚT, AZ IPARI ÚTON ÉS A TEVAN ANDOR UTCÁBAN GYALOG- ÉS 

KERÉKPÁRÚT, KÖZVILÁGÍTÁS, VALAMINT A SZABOLCS UTCÁBAN 

KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY LÉTESÍTÉSE" 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Miért készítettük ezt a tájékoztatót? 

A Békéscsabai Médiacentrum Kft., mint Adatkezelő, több célból kezel személyes adatokat és mindezt 

az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével 

kívánja tenni. A Békéscsabai Médiacentrum Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az 

Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, 

annak legfontosabb jellemzőt. 

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő kommunikációs partnerként részt vesz a Békéscsaba Megyei 

Jogú Város Önkormányzata "TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002 azonosítószámú FENNTARTHATÓ 

VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS BÉKÉSCSABÁN, A SZARVASI ÚTON KERÉKPÁRÚT, 

AZ IPARI ÚTON ÉS A TEVAN ANDOR UTCÁBAN GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚT, 

KÖZVILÁGÍTÁS, VALAMINT A SZABOLCS UTCÁBAN KERÉKPÁRFORGALMI 

LÉTESÍTMÉNY LÉTESÍTÉSE" projektben.  

Ezen projekt megvalósítása során Adatkezelő fényképfelvételeket, videókat készít. Az Adatkezelőt, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt esetében a pályázati 

indikátorokhoz kapcsolódóan adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.  

 

Sajtónyilvánosság: A rendezvényről, mint közérdeklődésre számot tartó eseményről, a sajtó 

felvételeket készíthet, amelyet - a GDPR alóli kivételként - a sajtószabadságról és a médiatartalmak 

alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény Smtv. szabályoz. 

 E szabályozás alapján a felvételekre vonatkozó felhasználási jog kiterjed a fotók korlátlan számú és 

korlátlan ideig történő többszörözésére, terjesztésére, bármely módon történő (televíziós, nyomtatott, 

internetes) nyilvánossághoz közvetítésére és átdolgozására, kizárólag a 7.Tv körzeti televízió, Csabai 

Mérleg nyomtatott sajtó és www.behir.hu honlapon történő megjelenésre. 

Ki kezeli személyes adatait? 

A személyes adatait a Békéscsabai Médiacentrum Kft. kezeli, elérhetőségei: 

Postai cím: 5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6. E-mail cím info@bmc.media.hu 

Webcím: https://behir.hu/ Telefonszám: +36-66/740700 

 

 

   

Az adatkezelések alapadatai: 

1. A TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002 pályázat dokumentálása 

Célja: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Békéscsabán, a Szarvasi úton 

kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, 

közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény 

létesítése megnevezésű pályázat képi dokumentálása. 

Jogalapja: GDPR 6. cikk f) az Adatkezelő jogos érdeke 

Jellege: Automatizált és manuális 

Adatok forrása: az érintettek 

Kezelt adatok: az érintett hang- és képmása 

Időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat a pályázat ellenőrzésének idejéig 2027. 

03.31.-ig őrzi meg 
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Érintettek köre: az eseményen résztvevő felnőtt és kiskorú személyek 

Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység: 

-----------  

Adattovábbítás 

címzettje(i): 

Adatai: Tevékenység: 

A pályázat irányító hatósága pályázat ellenőrzése 

 

2. Beküldött pályázati munkák kezelése 

Célja: A pályázatra beküldött versenymunkák kezelése, elbírálás 

Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) A érintett hozzájárulása. 

Jellege: Automatizált és manuális 

Adatok forrása: Érintett 

Kezelt adatok: Név, életkor, versenymunka 

Időtartama: 5 év  

Érintettek köre: Versenyzők 

Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység: 

Nincs - 

Adattovábbítás 

címzettje(i): 

Nincs - 

 

3. Nyertes versenymunkák kezelése 

Célja: A nyertes versenymunkák közzététele 

Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) A érintett hozzájárulása. 

Jellege: Automatizált és manuális 

Adatok forrása: Érintett 

Kezelt adatok: Név életkor, versenymunka 

Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig 

Érintettek köre: Érintett személyek 

Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység: 

Nincs - 

Adattovábbítás 

címzettje(i): 

Nyilvánosság Az adatokat az adatkezelő a 

nyilvános felületein közzéteszi. 

 

4. Nyertesek nyereményének átadása 

Célja: A nyertes versenymunkák nyeremény átvételének dokumentálása 

Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez 

szükséges 

Jellege: Automatizált és manuális 

Adatok forrása: Érintett 

Kezelt adatok: Név, lakcím 

Időtartama: A pénzügyi bizonylat kiállítását követő 8 év 

Érintettek köre: Érintett személyek 

Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység: 

Nincs - 

Adattovábbítás 

címzettje(i): 

- - 

 

5. Érintetti kérelmek, panaszok nyilvántartása 

Célja: Nyilvántartás az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszokról, kérelmekről az 

érintettek való kapcsolattartás 

Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez 

szükséges 
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Jellege: Automatizált és manuális 

Adatok forrása: Érintett 

Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat 

Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig 

Érintettek köre: Érintett, panaszos 

Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység: 

Nincs - 

Adattovábbítás 

címzettje(i): 

Nincs - 

 

6. Értesítés adatvédelmi incidensről 

Célja: Az adatvédelmi incidens megtörténtéről való tájékoztatás, kapcsolattartás 

Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez 

szükséges 

Jellege: Automatizált és manuális 

Adatok forrása: Érintett 

Kezelt adatok: Azonosító adat, kapcsolattartói adat 

Időtartama: 5 év vagy a jogvita lezárásáig 

Érintettek köre: Érintett személyek 

Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység: 

Nincs - 

Adattovábbítás 

címzettje(i): 

Nincs - 

 

Az 1. sz adatkezelés ellen tiltakozhat az Érintett.  

A 2. és 3. számú adatkezelés esetében az érintett visszavonhatja hozzájárulását, ami nem érinti a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során? 

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. 

Az Adatkezelő csak a meghatározott személyes adatokat kezeli.  

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel 

megvédi. 

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és 

rendelkezésre állásának biztosítására. 

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadás után az Adatkezelő felel. 

Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi 

Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott 

fogalmak szerint értelmezzük. 

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban? 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni 

tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme 

teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani. 
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Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül 

köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy 

késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a 

meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül. 

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az 

Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is 

elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik. 

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen 

gyakorolhatóak, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan 

vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó.  

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő 

észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a eltúlzó kérelmek megnövekedett 

adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 

intézkedést.  

Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé. 

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják: 

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és 

hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés 

jellemzőiről, különösen: 

- az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi 

tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről 

- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,  

- az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben 

adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor 

- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor 

- az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről 

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben az érintett adatai 

megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - 

bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül 

kérhet  

c.) Az Érintett bármikor kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek 

nincs további jogalapja.  

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az 

adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a 

bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte. i. 

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett. 

Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását 

- amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát 

- amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok 

korlátozását 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett 

igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez 

- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 

Érintett jogos indokaival szemben 
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e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az 

esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei 

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez 

(http://birosag.hu/torvenyszekek) fordulhat.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:1055 Budapest, Falk Miksa u. 

9-11. Tel./fax: +36 (1) 391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Web: http://naih.hu 

  

http://birosag.hu/torvenyszekek
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/
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Szülői nyilatkozat 

versenymunkák kezeléséhez és felhasználásához 

 

Alulírott ....................................................................................................(törvényes képviselő), 

.....................................................................................................(lakcím), 

továbbiakban, Nyilatkozó, a fenti Adatvédelmi tájékoztató ismeretében  

a(z)………………………………………………………………………………………………….nevű, 

16. életévét be nem töltött gyermekem tekintetében: 

hozzájárulok, hogy versenymunkája részt vegyen az értékelésen* 

hozzájárulok, hogy a versenymunkát a versenyben elért eredménye esetén az adatkezelő közzétegye* 

*A megfelelő választást kérjük húzza alá!  

Az Adatkezelési tájékoztató az adatkezelési nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi, melynek 

ismeretében, tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy fent megjelölt személyes adataimat és 16. 

életévét be nem töltött gyermekem személyes adatait a Békéscsabai Médiacentrum Kft. kezelje. 

 

.........................................................., 2021....................      

 

 

                                                                                ................................................................. 

                                                                                                      Aláírás 
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Szülői nyilatkozat 

fotók, videók készítéséhez és felhasználásához 

 

Alulírott ....................................................................................................(törvényes  

képviselő),.....................................................................................................(lakcím), 

továbbiakban, Nyilatkozó, a fenti Adatvédelmi tájékoztató ismeretében tudomásul veszem, hogy fent 

ismertetett pályázattal kapcsolatban, összefüggésben 

a………………………………………………………………………………………………….nevű, 

16. életévét be nem töltött gyermekemről fotó, vagy videó készülhet az Adatkezelési tájékoztatóban 

megfogalmazottak szerint. 

A felvételek készítése ellen már előzetesen 

Tiltakozom* 

*A megfelelő választást kérjük húzza alá! 

Nem tiltakozom* 

Felvétel készítésének helye:................................................................................................ 

Felvétel készítésének ideje:................................................................................................. 

 

Tudomásul veszem, hogy az eseményről az Adatkezelő, mint sajtó tudósítást adhat, amire a Sajtó 

törvény (2010. évi tv. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól) és nem a GDPR 

szabályai vonatkoznak. 

Elismerem, hogy jelen nyilatkozat szerinti jogszerű felhasználásért díjazásra nem vagyok jogosult. 

Az Adatkezelési tájékoztató az adatkezelési nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi, melynek 

ismeretében, tudomásul veszem, hogy fent megjelölt személyes adataimat és 16. életévét be nem 

töltött gyermekem személyes adatait a Békéscsabai Médiacentrum kft kezelje. 

 

.........................................................., 2021....................      

 

                                                                                ................................................................. 

                                                                                                      Aláírás 

  



 

8 

 

 

 

Nyikatkozat 

fotók, videók készítéséhez és felhasználásához 

 

 

Alulírott.................................................................................................... 

 

lakcím:...................................................................................................... 

 

továbbiakban Nyilatkozó, a fenti Adatvédelmi tájékoztató ismeretében tudomásul veszem, 

hogy fent ismertettet pályázattal kapcsolatban, összefüggésben rólam fotó vagy videó 

készülhet az Adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazottak szerint. 

 

Tudomásul veszem, hogy az eseményről az Adatkezelő, mint sajtó, tudósítást adhat, amire a 

Sajtó törvény (2010. évi tv. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól) és 

nem a GDPR szabályai vonatkoznak. 

 

Elismerem, hogy jelen nyilatkozat szerinti jogszerű felhasználásért díjazásra nem vagyok 

jogosult. 

 

Az Adatkezelési tájékoztató az adatkezelési nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi, 

melynek ismeretében tudomásul veszem, hogy fent megjelölt személyes adataimat a 

Békéscsabai Médiacentrum Kft kezelje. 

 

..................................................., 2021................................ 

 

 

 

                                                                                            ........................................................... 

                                                                                                           Aláírás 

 

 


