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1. Általános rendelkezések és elérhetőségek 

 
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, 
amelyeket Önről az Esztergomi Tankerületi Központ (továbbiakban Tankerület) gyűjt és kezel. 
 

Név: Esztergomi Tankerületi Központ 
Székhely: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 7. 
Adószám: 15839156-2-11 
Képviselő: Muszela Szabolcs Tankerületi igazgató 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Drahos Tamás 
E-mail: esztergom@kk.gov.hu, tamas.drahos2@kk.gov.hu  
Honlap: https://kk.gov.hu/esztergom 
 

2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés céljai 
 

A Tankerület által vagy csoportszinten szervezett rendezvények, konferenciák, szakmai programok 
lebonyolítása (pl. szakkonferencia, családi nap, munkatársak gyermekei részére mikulás ünnepség, 
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos rendezvények) során, illetve a társasági belső 
kommunikáció megvalósítása (pl. évzáró rendezvény, munkatársi/vezetői tájékoztató vagy fórum 
rendezvény stb.) során a résztvevők, érintettek regisztrálása, azonosítása érdekében az adatok 
rögzítése, tárolása, továbbítása, felhasználása, törlése. 

 

Az adatkör neve Miért szükséges? 
Név A résztvevő természetes személy 

azonosításához és a kapcsolattartáshoz 
szükséges. 

Szervezeti egység A résztvevő természetes személy 
azonosításához szükséges. 

 
A rendezvényekre mindenkor aktuális jogi szabályozásnak megfelelően védettségi adatok és 
személyazonosítás kezelése szükséges lehet. A rendezvények csak az érvényes járványügyi 
rendelkezések betartásával látogatható. A rendezvény megtartásának feltételeit és lehetőségét a 
mindenkori járványügyi rendelkezések bármikor módosíthatják. 

 
A Tankerület által vagy csoportszinten szervezett rendezvényeken,  
konferenciákon, szakmai programokon multimédiás kommunikációs anyagok készítése, fénykép, 
mozgókép, hanganyag feldolgozása, azok offline vagy online publikálása a Társaság vagy a 
Csoport intranetes, internetes weboldalán, Facebook oldalán, egyéb internetes oldalakon, illetve 
nyomtatott kiadványaiban. 
 

Az adatkör neve Miért szükséges? 



Mozgó (videó), illetve állókép (fénykép) A Tankerület archívumába kerülő fénykép, 
illetve videó felvételek. Külön hozzájárulás 
esetén a Tankerület honlapján, illetve 
közösségi oldalain történő közzététel. 

A hozzájárulás csak az egyedi ábrázolású képekre vonatkozik, a tömegfelvételek készítése és azok 
nyilvánosságra hozatala a Ptk. rendelkezései alapján hozzájárulás nélkül is jogszerű. 

 
3. Az adatkezelés jogalapja 

 
Az adatkezelés jogalapja az Érintett személy (munkavállaló) önkéntes hozzájárulása. (GDPR 
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

 
4. Az adatkezelés időtartama 

 
A személyes adatok kezelése az eseményt követő maximum 1 évig, vagy a hozzájárulás 
visszavonásáig tart. 
 
A fényképek, illetve videók megőrzése, mint a Tankerület kultúrájához tartozó emlékek megőrzése, 
későbbi jubileumi kiadványokhoz határozatlan idejű. 
 
Azok nyilvános felhasználása kizárólag a rajta szereplő, azonosítható, egyedi ábrázolású személyek 
hozzájárulásával tehető meg. 

 
5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás 

 
Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg 
feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendezvényszervezéssel és 
kommunikációs feladatokkal foglalkozó munkatársai a szervezés érdekében. 
 
A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem 
történik.  
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adat kezelés során automatizált 
döntéshozatal, profilalkotás nem történik. 

 
6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 
6.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog 

 
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Tankerülettől, 
hogy tájékoztassa: 

 

 milyen személyes adatait,  

 milyen jogalapon,  
 milyen adatkezelési cél miatt,  

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig kezeli,  



 a Tankerület kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait 

 
A Tankerület az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött 
levélben teljesíti. 

 
6.2. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése 
 
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan 
személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését. 
 
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, 
ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja 
hozzájárulását, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság 
vagy hatóság elrendelte. 
 
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az 
adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való 
tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti. 
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok szükségesek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 
7. Jogorvoslati lehetőségek 

 
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet: 

 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: (+36-1) 391-1400 
Telefax: (+36-1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet –annak 
közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat 
jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti 
bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, 
akkor a 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást. 
 
Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai 
kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt a tamas.drahos2@kk.gov.hu elérhetőségen teheti 
meg. 

 
8. Kikötés 



 
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre 
különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása 
nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az 
adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján. 


