ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. cikk (1) bekezdésében rögzített
tájékoztatás
az EFOP-3.3.6-17-2017-00011 „Mecseki természettudományos élményközpont fejlesztése” projekt (a
továbbiakban: Projekt) során kezelt személyes adatokról.
1. Adatkezelő adatai, képviselője és elérhetőségei:
Adatkezelő neve: Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
Adatkezelő Székhelye: 7635 Pécs, Ángyán János u. 1.
Adatkezelő Képviselője: Andricz Bertold ügyvezető
E-mail: igazgato@pecszoo.hu
Telefon: +36 30 901 2600
2. Adatvédelmi és adatbiztonsági felelősök:
A Társaság a Projekt kapcsán adatvédelmi, és egyben adatbiztonsági felelőst jelöl ki. A társaságnál a
Rendelet szerinti adatvédelmi tisztviselő nem működik.
A Projekt adatvédelmi, és adatbiztonsági felelőse: Szirtes Virág projektfelelős
3. A Társaság által a Projekt szervezése, és lebonyolítása során a résztvevőkről, mint érintettekről kezelt
adatok, azok célja, és az adatkezelés jogalapja:
Adatkezelési tevékenység, és ennek
során kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja
Résztvevő azonosítása,
Résztvevő neve
kapcsolattartás
Résztvevő lakcíme
A résztvevőkről készült
fényképfelvétel

Kapcsolattartás
A Projektről szóló beszámolók
során történő felhasználás

Adatkezelés
jogalapja
Szerződés
teljesítése
Szerződés
teljesítése

Tárolás időtartama
5+1 év (2017. évi
CL. Törvény 78. §)
A szerződés
teljesítéséig

Jogos érdek

3 év

4. Tájékoztatás a jogos érdeken alapuló adatkezelésről
A Társaság a Projekthez kapcsolódóan fényképfelvételeket készít, melyeket a Projektről szóló
beszámolókhoz, valamint a társaság weboldalán kíván felhasználni. A Társaság a fényképfelvételeket,
mint személyes adatokat érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapított szükséges, és
arányos jogos érdeke alapján kezeli. A fényképfelvételek elkészítése során az adatkezelő igyekszik oly
módon eljárni, hogy a fotókon soha ne egy résztvevő, hanem egyidejűleg több résztvevő szerepeljen,
továbbá törekszik arra, hogy a résztvevőket oly módon fotózza, hogy azok arcról kevésbé legyenek
felismerhetők.
5. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybe vételéről
A Projekt során adatfeldolgozóként jár el a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A.§-ban
meghatározottak szerint a Miniszterelnökség, mint koordinációs szerv megbízása alapján az ESZA
adatszolgáltatási rendszer informatikai hátterét biztosító személy, az Újvilág Kft, továbbá
adatfeldolgozónak minősül a Projektgazda, az Adatrögzítő, az Irányító Hatóság, valamint a projekt
utánkövetési feladataival megbízott személyek is.

6. Tájékoztatás az érintettek jogairól
A projektben résztvevő, mint érintett jogosult a Társaságtól tájékoztatást kérni az adatkezeléssel
kapcsolatos körülményekről, továbbá jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.
A résztvevő, mint érintett, jogosult továbbá arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Társaság az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség
abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték, illetve ha a személyes adatokat
jogellenesen kezelték.
A résztvevő, mint érintett jogosult arra, hogy az adatok korlátozását kérje, ha
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
• a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben
A résztvevő, mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon a személyes adatainak a Társaság érdekmérlegelésén alapuló kezelése ellen. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.
A résztvevőt, mint érintettet személyes adatainak kezelésével kapcsolatban megilleti a helyesbítéshez,
elfeledtetéshez, valamint az adathordozhatósághoz való jog.
A fenti érintetti jogok gyakorlása kapcsán a Projekt adatvédelmi és adatbiztonsági felelőséhez kell
fordulni, aki haladéktalanul, de legfeljebb kettő munkanapon belül írásban válaszol.
A résztvevőt, mint érintettet megilleti a jogorvoslat joga. Amennyiben az érintett panasszal kíván élni
személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogosult mind az adatkezelőhöz (Pécsi Állatkert
Közhasznú Nonprofit Kft 7635 Pécs, Ángyán János u. 1. e-mail: igazgato@pecszoo.hu Telefon: +36 30
486 0223), mind a felügyeleti hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) panaszt
benyújtani, valamint bírósági jogérvényesítéssel élni. Bírósági jogérvényesítés esetén a pert az érintett
választása szerint a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja
meg. A törvényszékek elérhetőségei az alábbi linken érhetők el: https://birosag.hu/torvenyszekek.
A jelenléti íven aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatkezelési tájékoztatót megismertem, egyúttal
aláírásommal az alábbiakhoz megadom a hozzájárulásomat:
Aláírásommal elfogadom, hogy a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. személyes adataimat átadja
a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület és a Janus Pannonius Múzeum részére. A továbbított
adatok köre: az érintett neve, lakcíme, továbbá az érintettről esetlegesen készült fénykép. Az
adattovábbítás célja: a Projekt megvalósulásának igazolása. A személyes adatok marketing célra nem
kerülnek felhasználásra.
Kelt: Pécsett, 2018. év május 15.

