Adatkezelési tájékoztató a lakossági fórumon fotó készítése és felhasználása vonatkozásában
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Felhívom a figyelmet, hogy az Adatkezelő által szervezett nyilvános lakossági fórumon fényképek készülhetnek,
amely felvételeken, a lakossági fórumon résztvevők, mint Érintettek felismerhetőek lehetnek. A felvételeket az
Adatkezelő elektronikus felületen (honlap, közösségi felület, újságcikkben) közzéteszi, vagy közzé teheti.
A rendezvényeken rendszerint tömegfelvételek készülnek, melynek célja az események összhatásaiban való
megjelenítése. Az érintett (a lakossági fórumon résztvevő) jelezheti Adatkezelő rendezvényen jelen lévő
munkatársánál, hogy amennyiben a felvételeken kiemelés történik, nem kíván a felvételeken szerepelni, azaz
tiltakozik a felvétel készítése és annak felhasználása ellen.
A felvétel érintettje továbbá bármikor tiltakozhat a felvételek felhasználása miatt, amelyet jelezhet az
adatvedelem@tata.hu e-mail címen.
A nyilvános lakossági fórumon jelen lévő sajtóorgánum, fórumon résztvevők önálló Adatkezelőknek minősülnek az
általuk készített és felhasznált fénykép és videó, hang (mozgókép) felvételek vonatkozásában.
adatkezelés célja:
A lakossági fórumon fényképfelvételek készítése és felhasználása a nyilvánosság tájékoztatása céljából.
kezelt adatok köre:
Az érintett képmása, a fényképfelvétellel megszerezhető egyéb adatok.
adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján.
adattárolás határideje:
A cél megvalósulásáig. A fel nem használt felvételeket az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb
1 hónapon belül törli.
Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, a tiltakozási kérelme indokolatlan késedelem nélküli
elintézéséig, de legfeljebb a kérelem beérkezését követő 1 hónapon belül dönt az Adatkezelő a személyes adatokat
törlése tárgyában. Erre tekintettel, ha eredményes a tiltakozás a vizsgálatot követően azonnal törli a tiltakozással
érintett felvételt.
adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon
érintett jogai: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz való jog
Tájékoztatjuk, hogy technikai adatfeldolgozót az Adatkezelő igénybe vesz, az adatokhoz való korlátozott és
ellenőrzött hozzáférhetőség mellett. Adattovábbítás eseti jelleggel sajtóorgánum részére történhet.
Felhívom figyelmét, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását, tiltakozhat az
adatkezelés ellen az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségén.
A tiltakozás azt jelenti, hogy az Érintett jogosult arra, hogy a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen tiltakozzon. Amennyiben az adatok kezelése
ellen tiltakozik, úgy az adatot az Adatkezelő nem kezeli tovább, a vizsgálatig korlátozza, és ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön, mint Érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak, az adatkezelést folytatja, ellenkező esetben az adatokat törli.
Az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt
kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem
összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. Amennyiben nem intézkedünk, a kérelmére vagy az
intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye
szerinti Törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az Adatkezelőhöz, esetünkben tehát
hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy
először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot!

