
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

a Pázmándi Horgásztáborhoz kapcsolódóan végzett adatkezeléshez 

 
1. Adatkezelő 
 

Pázmánd Község Önkormányzata 
 
Székhely: 2476 Pázmánd, Fő u. 80. 

E-mail: polghiv@pazmand.hu 
 
2. Az adatkezelés bemutatása 
 

Pázmánd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Szervező) horgásztábort (a továbbiakban: 
Táor) szervez. 

 
Pázmánd Község Önkormányzata a Táborhoz kapcsolódóan végez adatkezelési tevékenységet. 
Annak célja a Táborra történő jelentkezéshez, a Tábor lebonyolításához és annak 
promóciójához, kapcsolattartáshoz és panaszkezeléshez, valamint a Tábor kihirdetéséhez 
szükséges személyes adatok, versenyeredmények, fényképek, videók kezelése. 

 
A jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés 

 
Táborozó 

Kezelt adatok köre Az adatkezelés célja 

Név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz 
elengedhetetlenül szükséges  

Születési idő az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz 
elengedhetetlenül szükséges 

Lakcím kapcsolattartáshoz, számlázáshoz szükséges 

Van e betegsége a szervezők esetleges egészségügyi 
felkészüléséhez szükséges 

Fontosabb információk, amit a gyermekről tudni 
kell 

a tábor lebonyolításához szükséges 

Egyedül hazamehet a tábor lebonyolításához szükséges 

 
Törvényes képviselő 

Kezelt adatok köre Az adatkezelés célja 

Név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz 
elengedhetetlenül szükséges  

Telefonszám kapcsolattartáshoz szükséges 

Email cím kapcsolattartáshoz szükséges 

 
Az adatkezelés jogalapja: a táborozó vagy törvényes képviselője kifejezett hozzájárulása az Info 

tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel az adatkezelés az adatkezelő törvényben 
meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges. 
Az adatkezelés időtartama: a Tábor befejezésétől számított egy év. 
 
3. Tájékoztatás az adatbiztonságról 
 
A jelentkezés során a 2. pont szerinti személyes adatokhoz feladataik ellátása érdekében Pázmánd 

Község Önkormányzata kezeli. Az adatokhoz a tábor szervezésében és lebonyolításában részt 
vevők férhetnek csak hozzá. A személyes adatokat más számára nem adják át.  

 
Adattovábbítások 

Bodó Róbert – A Pázmándi Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője 
Balogh Viktória – A Pázmándi Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője 
Fodor Petra – a Hét Forrás Művelődési Ház vezetője, szervező 
Simon János – A tábor szervezője 
System Complex Bt – Rendszergazdai szolgáltatások 
Velencei-tó Média Kft – a Pázmánd TV üzemeltetője 

Google Ireland Limited – a jelentkezési form kezelője 
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Pázmánd Község Önkormányzata az érintettek által megadott személyes adatokat a Pázmánd 

Község Önkormányzata telephelyén található szervereken tárolja. Pázmánd Község Önkormányzata 

a  táborozók, illetve törvényes képviselőik adatait továbbítja a tábort szervezők számára. Pázmánd 
Község Önkormányzata és a szervezők gondoskodnak arról, hogy - többek között a jogosulatlan 
hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen - a személyes adatokat megvédjék.  
 
4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 

Tájékoztatás kéréshez való jog 
 
A Táborozó, illetve törvényes képviselője az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban 
tájékoztatást kérhet Pázmánd Község Önkormányzatától arra nézve, Pázmánd Község 
Önkormányzata 

− milyen személyes adatait, 

− milyen célból, 
− milyen jogalapon, 
− milyen forrásból, 
− mennyi ideig kezeli, 
− az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól 

 
Pázmánd Község Önkormányzata a Táborozó, illetve törvényes képviselője kérelmét legfeljebb 

25 napon belül, a Táborozó, illetve törvényes képviselője által megadott elérhetőségre küldött 
levélben teljesíti. 

 
Helyesbítéshez való jog 
 
A Táborozó, illetve törvényes képviselője az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban 
kérheti, hogy Pázmánd Község Önkormányzata módosítsa valamely személyes adatát. Pázmánd 

Község Önkormányzata a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a Táborozót, illetve 
törvényes képviselőjét a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 
 
Törléshez való jog 
 
A Táborozó, illetve törvényes képviselője az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti Pázmánd Község Önkormányzatától a személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az 
Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a Pázmánd Község Önkormányzata a 

személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, Pázmánd 
Község Önkormányzata a Táborozó, illetve törvényes képviselője kérelmét legfeljebb 25 napon 
belül teljesíti, és erről a Táborozót, illetve törvényes képviselőjét a megadott elérhetőségre küldött 
levélben értesíti. A Tábor időtartama alatt a Táborozó, illetve törvényes képviselője adatainak a 
törlése a Táborból való kizárását eredményezi, mivel Pázmánd Község Önkormányzata az adatok 

hiányában nem tudja biztosítani a Táborozó részvételét. 
 
Zároláshoz való jog 
 
A Táborozó, illetve törvényes képviselője az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban 
kérheti, hogy Pázmánd Község Önkormányzata személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, 
amíg a Táborozó, illetve törvényes képviselője által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 

zárolását. Adatai zárolását kérheti például a Táborozó, illetve törvényes képviselője, ha úgy 
gondolja, hogy valamely személyes adatát Pázmánd Község Önkormányzata jogellenesen kezelte, 
azonban a Táborozó, illetve törvényes képviselője által kezdeményezett hatósági vagy bírósági 
eljárás érdekében szükséges, hogy személyes adatát Pázmánd Község Önkormányzata ne törölje. 
Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig Pázmánd Község Önkormányzata 
tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat. A Tábor időtartama alatt a 

Táborozó, illetve törvényes képviselője adatainak a zárolása a Táborbóll való kizárását 
eredményezi, mivel Pázmánd Község Önkormányzata az adatok hiányában nem tudja biztosítani a 
Versenyző részvételét. 
 
Tiltakozáshoz való jog 
 
A Táborozó, illetve törvényes képviselője a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban 

tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha Pázmánd Község Önkormányzata személyes adatot közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. A 
Táborozó, illetve törvényes képviselője tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a Táborozó, 
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illetve törvényes képviselője szerint a személyes adatok kezelése kizárólag Pázmánd Község 

Önkormányzata jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.  
 
5. A jogérvényesítési lehetőségekről szóló tájékoztatás 
 
A Táborozó, illetve törvényes képviselője a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (www.naih.hu, 1125 Bp. Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhatnak bejelentéssel, panasszal, ha felmerül a jogellenes 
adatkezelés gyanúja, a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be 
vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
 
A Táborozó, illetve törvényes képviselője a tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert 
kezdeményezhet a Pázmánd Község Önkormányzata ellen. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék 

hatáskörébe tartozik, azonban az a lakóhely szerinti törvényszéken is megindítható, és az ügyben a 
bíróság soron kívül jár el. 
 
2018. május 25-étől alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete 
(Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR), amely egységes adatvédelmi szabályozást vezetett be az 

Európai Unió minden tagállamában. A jelen adatkezelési tájékoztatóban található jogszabályi 
hivatkozások alatt az Általános Adatvédelmi Rendelet megfelelő rendelkezéseire történő 

hivatkozások értendőek. 
 
Jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető Pázmánd Község Önkormányzatának 
honlapján (http://pazmand.hu) honlapon, ugyanakkor Pázmánd Község Önkormányzata fenntartja 
a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására. 

http://pazmand.hu/

