
 

 

Melléklet: HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT a (megvalósított projekt neve, pl. XY Falunap)  című projekttel összefüggő adatkezeléséhez 

 

Cím: (rendezvény megnevezése, pl. Kézműves délután) Helyszín: (rendezvény helyszíne) Időpont: (rendezvény időpontja) 

 

 

NÉV SZERVEZET NEVE TELEFON E-MAIL CÍM 

Kérem, küldjenek 

részemre 

rendszeresen 

hírlevelet 

ALÁÍRÁS 
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Adatkezelési hozzájárulás.  A megadott személyes adatait a …. (civil szervezet neve) kezeli. Az adatkezelés céljai a következők: … pl. a pályázati támogatásból megvalósuló 

rendezvény eredményességének dokumentálása, illetve a szervezetünk létesítő okiratban rögzített céljainak keretében végezett tájékoztató, tanácsadó, képzési, kulturális és 

közösségi tevékenységek fejlesztése, illetve e tevékenységeink népszerűsítése.  

 



 
 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

a (megvalósított projekt neve, pl. XY Falunap) című projekttel összefüggő adatkezeléséhez 

 

Aláírásával Ügyfél egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy a jelen nyilatkozathoz, 

mint melléklethez tartozó Jelenléti ív dokumentumban megtalálható adatait a Civil szervezet 

neve (székhelye: …., nyilvántartási száma: …) megismerje, a projekt céljaival 

összefüggésben, a projekt fenntartási időszakának végéig kezelje, 

 igen  nem 

Hozzájárul és elfogadja, hogy a rendezvényen fotók készülnek, melyek a jelenléti íven 

szereplő adatokkal azonosan, a projekt keretein belül kerülnek kezelésre. 

 igen  nem 

Továbbá hozzájárul és külön jelölve kéri, hogy a megadott a-mail címre a Civil szervezet 

neve nevében rendszeresen hírlevelet küldjön, melyről szabadon bármikor leiratkozhat. 

 igen  nem 

 

 

 

...………………………………………………………………. 

név, aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a …………………….. (mire vonatkozik az adatkezelés) összefüggő adatkezeléséhez 

 

(Az adatkezelési tájékoztató csak minta, módosítható és módosítandó! Azokat a részeket, amelyek várhatóan leginkább eltérnek az egyes szervezeteknél, 

külön kiemeltük és csak példáként tüntettük fel, viszont természetesen a többi rész is csak mintaként szolgál.) 

Az alábbi tájékoztató közreadását az Európai Unió egységes adatvédelmi 

rendelete (GDPR), valamint az Infotörvény írja elő.  

 

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

név: 

törvényes képviselője:  

adatvédelmi tájékoztatással megbízott munkatársa: 

székhelyünk címe: 

a weboldalunk címe: 

e-mail cím: 

 

2. Az adatkezelés célja:  

A személyes adatait a …. (értelemszerűen, annak megfelelően, hogy miért 

kerül sor az adatkezelésre, pl. rendezvény megszervezése, pályázati 

elszámolás – részletesebben kifejtve) érdekében kérjük el és kezeljük.  

3. Az adatkezelés jogalapja (mindig esetről esetre, az adatkezelőnek 

kell meghatároznia): 

Pl. az érintett hozzájárulása (kifejtve, hogy milyen célból), az 

adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges (kifejtve, hogy milyen célból és megjelölve 

ilyenkor a pontos jogszabályi helyet is), az adatkezelés az adatkezelő 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (kifejtve, hogy milyen 

célból, illetve ilyenkor ún. érdekmérlegelési tesztet is kell készíteni). 

 

(Példa: A személyes adatait a rendezvény megszervezéséhez kapcsolódóan, 

akkor kezeljük, ha ehhez a hozzájárulását adja.)  

 

4. A kezelt adatok köre (részletesen kifejtve és felsorolva): 

 

(Példa: 

A rendezvény szervezésével kapcsolatban: 

● szervezet képviselőjének, kapcsolattartójának, és a szervezet 

nevében résztvevők neve és elérhetősége: e-mail címe, 

telefonszáma; valamint a szervezet neve és címe. 

● A Google Inc, mint a Google Drive űrlapkitöltő felület 

üzemeltetője által a kérdőívet kitöltőktől automatikusan begyűjtött, 

a rendszer használatával összefüggő adatok. 

A rendezvény helyszínén történő regisztráció során:  

● név, e-mail cím, telefonszám, szervezet neve, település, aláírás 

A rendezvény nyilvánosságával és dokumentálásával kapcsolatban:  

● a rendezvényen készült fotó, videó dokumentáció, hangfelvétel.) 

 

5. Az adatok kezelésének időtartama (egyértelműen megadva, hogy 

az adatok kezelésének az időtartamát) 

 

(Példa: 



 
 

 

A rendezvény megszervezésével kapcsolatban megadott adatait. valamint 

rendezvényen történő részvételével, az esemény megvalósításában történő 

közreműködésével kapcsolatban megadott, illetve keletkezett személyes 

adatait a pályázati dokumentumok megőrzésére, illetve a szerződések, 

megállapodások megőrzésére vonatkozó szabályok szerint őrizzük.) 

6. Adattovábbítás 

Személyes adatokat (felsorolva, milyen adatokat) továbbítunk.  

Az adattovábbítás jogalapja …… 

(Példa: 

Az adattovábbítás jogalapja az Ön hozzájárulásán túl az adatkezelő jogos 

érdeke, amennyiben az közvetlenül hozzájárul a rendezvény dologi, tárgyi, 

szolgáltatási feltételeinek biztosításához kapcsolódó pályázati szerződés 

rendelkezéseinek betartásához. ) 

7. Hozzáférés joga 

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről. Az érintett 

kérésére a szervezet 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek 

az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és 

milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

8. Helyesbítés és törlés joga 

Ön írásban kérheti a személyes adatainak (vagy azok egy részének) 

módosítását és törlését. Az Ön kérésre a lehető legrövidebb időn, de 

legfeljebb 15 napon belül visszajelzést küld a szervezet. Törlés abban az 

esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező 

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért 

adat törlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb 

időn, de legfeljebb 15 napon belül válaszolunk. 

9. Tiltakozás joga 

Amennyiben az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, Ön írásban tiltakozhat a személyes adatainak 

kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését 

és törlését is tőlünk. (Amennyiben az adatkezelés nem ezen a két jogalapon 

történik, törlendő.) 

10. Adatok hordozhatóságának joga 

Amennyiben a személyes adatainak a kezelése az Ön hozzájárulásán alapul 

vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 

Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az 

Önkérésére történő lépések megtételéhez szükséges Ön írásban kérheti 

a szervezet kezelésébe átadott személyes adatának rendelkezésre 

bocsátását. Az adatait széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban 30 napon belül kaphatja meg. (Amennyiben az adatkezelés 

nem ezen a két jogalapon történik, törlendő.) 

11. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a szervezet korlátozza az adatkezelést, ha 

az alábbiak valamelyike teljesül: 

● ha vitatja a személyes adatok pontosságát, 

● ha az adatkezelés jogellenesnek találja, de ellenzi az adatok 

törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

● ha a szervezetnek már nincs szüksége a személyes adataira az 

adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat valamely jogi 

igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

● ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapíthatóvá 

válik, hogy a szervezet jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 

érintett jogos indokaival szemben. 

 



 
 

 

Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja és jogaival a következő 

elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhet. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

a. postai úton: Civil szervezet neve, címe 

b. e-mail-en keresztül: civil szervezet e-mail címe 

c. telefonon: civil szervezet telefonszáma 

 

12. Adatbiztonsági intézkedések (Értelemszerűen részletezve a 

megtett adatbiztonsági intézkedéseket.) 

 

(Példa: 

1. A személyes adatok álnevesítése és titkosítására nincs lehetőség.   

2.  A személyes adatokat tartalmazó papíralapú és elektronikus 

dokumentumokat a szervezet székhelyén/telephelyén, elzárt szekrényben 

őrizzük. A papíralapú dokumentumokat digitalizáljuk. A papíralapon és 

elektronikusan kezelt személyes adatokhoz a szervezet ügyvezető szerve, 

tisztségviselői, valamint azok a munkavállalók férnek hozzá, akiknek 

munkakörével összefüggésben látnia kell az esemény megszerzéséhez, 

megvalósításhoz szükséges adatokat.   

Az adatkezelés során használt számítógépek és hálózati eszközök a 

szervezet tulajdonát képezik. A számítógépen található adatokhoz csak 

érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal - legalább 

felhasználónévvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak 

cseréjéről a szervezet rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik. 

A jelentkezési lapok kezelése felhő alapú, amelynek biztonságáról a Google 

Inc. gondoskodik. Erről bővebb tájékoztatást találhat ezen az oldalon: 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu ) 

13. Jogérvényesítési lehetőségek 
Az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a 

hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel. Ha úgy 

érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, 

akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére 

közösen találhassunk megoldást!  

Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az 

igényének érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 911; 

telefon: +36-1-391-1400; 

email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Jogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be. 

Jogunkban áll az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan is megváltoztatni! 

 

Kelt:  

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

