
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TÁBOROZÁSHOZ 

 

Név:    Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár  

Székhely:    8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6. 

Törzskönyvi azonosító:   433103 

Adószám:   15433107-2-20 

E-mail:    info@dfmk.hu 

Telefon:   92/310-822 

 

Adatvédelmi tisztviselő: Adat-Bázis Adatvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

    székhely: 9700 Szombathely, Írottkő u. 1/A. 

    iroda: 9700 Szombathely, Kálvária u. 49. 

    telefon: 30 387 2412 

    e-mail: office@hadatvedelem.com 

 

Az adatkezelés jogalapja:  

Egészségügyi és szülői nyilatkozattal kapcsolatban: önkéntes hozzájárulás (GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont, 

9. cikk (2) bek. a) pont, illetve 8. cikk (1) bek.) 

Fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatban: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, 8. 

cikk (1) bek., a Ptk. 2:48. § figyelembe vételével) 

Pályázati elszámolással kapcsolatban: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont) 

 

Az adatkezelés célja:  

Egészségügyi és szülői nyilatkozattal kapcsolatban: 16 év alatti táborozó (Érintett) táborozás során figyelembe 

veendő lényeges egészségügyi adatainak (allergiák, egyéb fontos információk) és a felette szülői felügyeletet 

(törvényes képviseletet) gyakorló személy adatainak és a gyermekkel kapcsolatos nyilatkozatainak kezelése  

Fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatban: rendezvény dokumentálása, képek megjelentetése az 

adatkezelő honlapján, Facebook oldalán 

Pályázati elszámolással kapcsolatban: a tábor finanszírozását biztosító Nemzeti Kulturális Alap (1085 Budapest, 

Gyulai Pál u.  13., postacím: 1389 Budapest, Pf. 128.) felé az elszámolás keretében megküldésre kerül a résztvevők 

neve, a rendezvényen készült jelentléti ív, továbbá a fénykép dokumentáció. 

 

Kezelt adatok köre:  

Egészségügyi és szülői nyilatkozattal kapcsolatban: tábor neve, ideje, gyermek neve, születési helye és ideje, 

lakcíme, TAJ száma, anyja neve, nyilatkozat fertőző betegségek hiányáról, törvényes képviselő neve, lakcíme, 

telefonszáma, e-mail címe, gyógyszerallergia, ételallergia, allergia környezeti tényezőkre, egyéb fontos információ 

a gyermek egészségi állapotáról, szokásairól, gyermek hazavitelére jogosultak neve, illetve a nyilatkozat arról, hogy 

a gyermek egyedül mehet haza. 

Fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatban: a résztvevő képmása, testképe, mozgása 

Pályázati elszámolással kapcsolatban: a résztvevő neve, jelenléti ív, fénykép dokumentáció 

 

A személyes adatok címzettje: az adatokat kizárólag az Adatkezelő munkavállalói ismerik meg. Ellenőrzés 

keretében a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala az egészségügyi nyilatkozatokat ellenőrizheti. 

 

 



Az adattárolás időtartama: 7 év  

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok: 

 joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak 

kezelésével kapcsolatos (a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és 

adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére 

jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire 

valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről), 

 kérheti a személyes adatainak törlését, kiegészítését, helyesbítését vagy kezelésének korlátozását,  

 joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon 

történik),  

 a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve  

 joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 

391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért 

bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön 

választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja 

panaszát. 

Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására, azonban személyes adatainak hiányában 

gyermek a táborozáson nem tud részt venni. 

Amennyiben a táborozáson a gyermek részt vesz, releváns egészségügyi adatok kezelésére az érintett törvényes 

képviselője önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat 

tartalmazza kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a felsorolt adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájáruláson 

alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás 

előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült 

probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg bennünket. 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

Zalaegerszeg, 2021. június 1. 

 

 

                     

 

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

          adatkezelő 

 

 

 

 



 

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

 

○  Hozzájárulok, hogy a tábort szervező Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

_____________________________________ nevű, 16 év alatti gyermekem jelen tájékoztatóban felsorolt 

adatait kezelje (amennyiben a törvényes képviselő ezt a hozzájárulást nem adja meg, a gyermek a 

táborozáson nem tud részt venni). 

○  Hozzájárulok, hogy a tábort szervező Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a tábor során gyermekemről 

fényképfelvételt készítsen 

○  Hozzájárulok, hogy a tábort szervező Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a tábor során gyermekemről 

videofelvételt készítsen 

○  Hozzájárulok, hogy a tábort szervező Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a tábor során készített 

fényképeket hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza. 

○  Hozzájárulok, hogy a tábort szervező Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a tábor során készített 

fényképeket Facebook oldalán nyilvánosságra hozza. 

○  Hozzájárulok, hogy a tábort szervező Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a tábor során készített 

videofelvételeket hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza. 

○  Hozzájárulok, hogy a tábort szervező Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a tábor során készített 

videofelvételeket Facebook oldalán nyilvánosságra hozza. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben hozzájárultam fényképfelvétel és videofelvétel készítéséhez, azok a pályázati 

elszámolás során felhasználhatók a tábort finanszírozó felé. 

Kijelentem, hogy a megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek. A könyvtár adatkezelési tájékoztatójában 

foglaltakat megismertem és tudomásul vettem. Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen nyilatkozatomat bármikor 

visszavonhatom, élhetek a természetes személyeket megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel. A jelen 

dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléshez önkéntesen hozzájárulok. Jelen nyilatkozatom 

visszavonásig, illetve 16 év alatti gyermek esetén a gyermek 16 éves koráig érvényes.  

 

Dátum ……………………………………… 

   

        …………………..………………………… 

           Törvényes felügyeletet gyakorló személy  

 


