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Adatkezelési tájékoztató
A tájékoztató célja
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) „Helyi klímastratégiák
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Békésen” című, KEHOP-1.2.1-18-201800038 azonosítószámú nyertes projektjéhez kapcsolódóan a személyes adatok kezeléséről tájékoztatást adjon.
Az adatkezelés célja
Békés Város Önkormányzata megvalósuló támogatást nyert el a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Zöld város
kialakítása, KEOP-1.2.1-18 felhívás keretében „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás megvalósítása Békésen” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 kódszám alatt, melynek keretében programok
kerülnek megvalósítására, online csatornákon a projekthez kapcsolódó kommunikáció folyik. A projekt megvalósítása során
a projekt rendezvényeken és a kommunikációs folyamatokban személyes adatok gyűjtése és kezelése folyik, melynek célja, a
bevont személyek folyamatos tájékoztatása a projekt megvalósításáról és eredményeiről, valamint a projekt dokumentálása.
Továbbá a támogatási források igénybevételéhez kötődő adminisztratív feladatok végrehajtásához az Adatkezelőnek fel kell
használnia érintettek fenti adatait. Az adminisztratív feladatok magukban foglalják a támogatási kérelemmel, a
megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos nyomtatványok kitöltését, dokumentumok előállítását és azoknak a
támogatáskezelő szervek felé történő benyújtását.
A hatályos adatvédelmi szabályok értelmében az érintettek személyes adatainak felhasználása az érintettek hozzájárulása
birtokában tehető meg. Jelen nyilatkozat célja a személyes adatok általános kezelési körülményeinek ismertetése és a
kapcsolódó hozzájárulások rögzítése.
Az Adatkezelő adatai
Adatkezelő neve:
Adatkezelő székhelye / címe:
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő neve:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Békés Város Önkormányzata
5630 Békés, Petőfi u. 2.
Kálmán Tibor polgármester
dr. Tanai Judit
adatvedelmi-tisztviselo@bekesvaros.hu

Az Érintettek köre
Érintettnek minősül, aki a KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 azonosítószámú projekt keretén belül az egyes rendezvényeken részt
vesz és az Adatkezelő által kibocsátott nyomtatványokon adatait megadja, az Adatkezelő weboldalán és közösségi média
felületein a projekt keretében adatait megadja, a programokban, játékokban, pályázatokban részt vesz, hírlevélre feliratkozik,
illetve bármilyen más módon az Adatkezelő által fenntartott adatbázisba regisztrál, továbbá, amennyiben az Adatkezelő
szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, az Adatkezelő által közzétett felhívásokra jelentkezik, illetve az Adatkezelő
részére személyes adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja.
Az adatkezelés jogalapja, módja
Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat
tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az
adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerint az érintett Önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel.
Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező
erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adatokat kezelheti:
- az Adatkezelő által szervezett programra jelentkező személy neve, lakcíme, általa képviselt szervezet neve és címe, e-mail
címe, telefonszáma, lakhely települése, születési éve,
- az Adatkezelő által kezelt hírlevélre feliratkozó személy neve, e-mail címe, telefonszáma, az általa képviselt szervezet neve
és címe,
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- az Adatkezelő által kiírt pályázatok, játékok, felhívások esetében külön dokumentumban szabályozott adatok.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó
személy felel. Érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Érintettet, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 számú projekt fenntartási idejének végéig tart, kivéve, ha Érintett ettől
eltérően rendelkezik.
Az adatokat megismerő, kezelő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő munkatársai és megbízottjai jogosultak megismerni, akiknek az adat
megismerése és kezelése feladata. Ezen túl kezelt adatokat a projekt ellenőrzését, kezelését végző állami szervek erre jogosult
munkatársai és megbízottjai is megismerhetik.
Az érintett jogai
Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor
módosíthatja azokat, az Adatkezelő elérhetőségére küldött e-mailes megkereséssel.
Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban
adja meg a kért tájékoztatást.
Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: e-mail cím: adatvedelmi-tisztviselo@bekesvaros.hu
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez
fordulhat.
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az
adatvedelmi-tisztviselo@bekesvaros.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli
az adatokat, ez esetben sem lesznek újra helyreállíthatók.
Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon
belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az Érintett az Info.tv. (2011. évi CXII. tv.), valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
Amennyiben Érintett harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.
Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.
Egyéb rendelkezések
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni,
erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak
érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak
felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat egyoldalúan módosítsa.

