
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
 

az Alba Regia ösztöndíjak nyilvános átadása során történő 
adatkezeléshez 

 
 
I. Adatkezelő megnevezése: 

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
 
Képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.;  
+36 (22) 537-100; polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu) 
 
 
II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

 
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., adatvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu 
 
 
III. A kezelt adatok köre: 
 
Az Önkormányzat által kezelt adatok köre: az Alba Regia ösztöndíj pályázatokon nyertes 
tanulók/hallgatók neve, továbbá – a rendezvényről és a rendezvényen jelen lévő személyekről 
készült - kép- és videofelvételek.   

 
 

IV. Az adatkezelés célja: 
 
Az adatkezelés célja a rendezvény dokumentálása és a nyilvánosság tájékoztatása a rendezvényről. 
 
 
V. Az adatkezelés jogalapja:  
 

1. Az ösztöndíj pályázatokon nyertes tanulók/hallgatók neve, továbbá a róluk készült 
kép- és videofelvételek esetén:  
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (általános 
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (a 
tanuló/hallgató hozzájárulása) 
 

2. A rendezvényen jelen lévő személyekről készült kép- és videofelvételek esetén: 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelés az Önkormányzat jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). 

 
 
VI. Az adatkezelés időtartama: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapuló adatkezelés 

esetén a hozzájárulás visszavonásáig, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló 
adatkezelés esetén pedig a rendezvényről készített cikkek internetes elérhetőségéig. 
 
 

VII. Adatfeldolgozók: 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az eseményről készült kép- és hangfelvételeket 
a www.szekesfehervar.hu és a www.okkfehervar.hu honlapon jelenteti meg. A kép- és 
videofelvételek nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Székesfehérvár, Városház tér 1.) és az Önkormányzati 
Informatika Központ Nonprofit Kft. (Székesfehérvár, Városház tér 1.) látja el.  
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A rendezvény sajtónyilvános, így a rendezvényen az Adatkezelőn kívül egyéb szervezetek is 
készíthetnek kép- és hangfelvételeket – az adatvédelmi szabályok betartása mellett. Adatkezelő az 
egyéb szervezetek adatkezelésének jogszerűségéért nem vállal felelősséget. 
 
 
VIII. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 
 
Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik: 
 

1. Hozzáféréshez való jog  
Ön jogosult arra, hogy az Önkormányzattól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. 
Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon: 

- az adatkezelés céljáról,  
- az érintett személyes adatok kategóriáiról,  
- a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,  
- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, valamint  
- a személyes adatok gyűjtésének módjáról.  

A hozzáféréshez való jog keretén belül az Önkormányzat az adatkezelés tárgyát képező 
személyes adatok másolatát díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. További 
másolásért az Önkormányzat az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

 
2. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

 
3. A törléshez való jog  

Az Ön kérésére az Önkormányzat köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem 
nélkül törölni, ha  

- a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat 
gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy  

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték.  
 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat korlátozza az adatkezelést, ha  

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időre 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát) 

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, vagy 

- az Önkormányzatnak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, 

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Önkormányzat jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben). 

 
5. A hozzájárulás visszavonásához való jog 

A pályázaton nyertes tanuló/hallgató jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor 
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az 
Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok törléséről.  
 
 



IX. Egyéb rendelkezések: 
 

A személyes adatok kezeléséről az Önkormányzat adatkezelési nyilvántartást vezet. 
 
 
X. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: 
 
Ön a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai 
érvényesítésével kapcsolatban az Önkormányzathoz, illetve a Székesfehérvári Törvényszékhez 
fordulhat.  
 
Ön az Önkormányzattal, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet.  
 
A Hatóság elérhetősége:  
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf 5., 
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
 
 


