
 

 

KISKŐRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

  ________________________________________________________________________  

 
KEDVES SZÜLETÉSNAPOS! 
 
Kiskőrös, Petőfi Sándor szülővárosa, rendkívül sokat tett az elmúlt években a kultuszápolás 
érdekében. Városunkban már hagyománya van a kulturális- és irodalmi környezetbe ágyazott 
Petőfi-szilveszternek, amelyeknek lényege, hogy irodalmi jellegű programokkal emlékezünk a 
legnagyobb magyar költőre. Szilveszter délutánján egy-egy tartalmas irodalmi műsorral, kiállítás-
megnyitóval, esetenként műfordítói szoboravatással tesszük emlékezetessé Petőfi Sándor 
születésnapját. Az esti óráktól vidám, táncos évbúcsúztatókat szervezünk. Éjfél után kerül sor a 
hivatalos születésnapi megemlékezésekre, majd elzarándokolunk a költő keresztelő templomába. 
A hozzánk már rendszeresen eljáró 100-120 főnyi irodalomtörténész, muzeológus, pedagógus, író 
kellemes hangvételű eszmecseréje szintén része a Kiskőrösi Petőfi Szilveszternek. 
 
Az idei év különleges alkalom, hiszen Kiskőrös idén ünnepli az újraalapításának 300. 
évfordulóját! Ebből az alkalomból várjuk azon kedves Születésnaposok jelentkezését, akik január 
1-jén születtek. Ha jelentkezel Te is részese lehetsz egy különleges napnak, hiszen személyesen 
veheted át Petőfi Összes Kötetét egy emléklappal december 31-én Kiskőrösön egy ünnepség 
keretén belül. 
 
Mit kell tenned, hogy velünk ünnepelhess? 
 

 A mellékelt adatkezelési tájékoztató megismerése után küldd el számunkra az adatkezelési 
hozzájáruló nyilatkozatot a önkéntesen kitöltve e-mailben az alábbi címre: 
petofiszuletesnap@gmail.com 

 Kérlek, csak akkor jelentkezz ha személyesen el tudsz jönni az átadásra, mert postai úton 
nem áll módunkban elküldeni az ajándékot. 
 

 
A jelentkezéseket 2018. november 25-ig várjuk 
 
Kiskőrös, 2018. október 8. 
 
     Tisztelettel: 
         Domonyi László s.k. 
            polgármester 
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Adatkezelési Tájékoztató 

Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (3) bekezdésében rögzített személyes adatok védelméhez 

való jog egyik legfontosabb alkotmányos követelménye az, hogy „mindenki számára 

követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek 

joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát.”  

Az alábbiakban szeretnénk előzetes tájékoztatást adni az Ön számára a személyes adatok 

kezeléséről. Személyes adatait Kiskőrös Város Önkormányzat, mint adatkezelő szerződött 

adatfeldolgozóin túl kívülálló harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező 

esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem 

továbbítja és nem teszi hozzáférhetővé. 

Petőfi-szilveszter születésnapra jelentkezésekor az alábbi személyes adatait kezeljük: 

Személyes adatok adatkezelés jogalapja  adatkezelés célja 

név, születési név 

GDPR1 6. cikk. (1) bekezdés 
  a) pontjában meghatározott érintetti 

hozzájárulás 

január 1-én születettek 
közös megünneplése a 

rendezvény keretei 
között  

születési hely, idő 

anyja neve 

lakcím,  tartózkodási 
hely 

elérhetőségi adatok 
(pl.telefonszám, email) 

elektronikus 
megfigyelőrendszerek 
által készített 
képfelvételek 

személy- és 
vagyonvédelem 

 

Adatkezelő: 

Kiskőrös Város Önkormányzat, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. email: jegyzo@kiskoros.hu 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője 

dr. Nagy Norbert, email: norbert.nagy@infoszakerto.hu 

Adatfeldolgozó: 

Publicity Aim Kft. 1095 Budapest, Mester utca 83/C. 205. info@publica.hu 

 

 

Személyes adatait az alábbi megőrzési időkkel kezeljük 

                                                            
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) 
 



 

 

Személyes adatok Megőrzési idő 

az adatkezelő részére önkéntes hozzájáruló 
nyilatkozaton adatkezelésre átadott személyes adatok 

a rendezvény 
lebonyolítását 

követő 30 napig, 
vagy az önkéntes 

hozzájárulás 
visszavonásának 

napjáig 

elektronikus megfigyelőrendszerek 3 nap 

Az adatkezelés során Önt megillető jogosultságok, ha vonatkozó törvényi szabályozással 

nem ellentétes (részletesen www.kiskoros.hu/adatvedelem oldalon): 

 átlátható tájékoztatás: Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről.  

 a személyes adataihoz való hozzáférés: Ön bármikor hozzáférhet az adatkezelő által 
kezelt személyes adataihoz.  

 az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés 
korlátozása: Amennyiben az Adatkezelő pontatlanul kezeli az Ön adatait, kérjük jelezze 
és azt javítjuk.  

 tájékoztatás címzettek személyéről: Kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha 
továbbítottuk valakinek az Ön adatait.   

 adathordozhatóság: Az Ön hozzájárulása alapján, vagy szerződés teljesítése érdekében 
kérheti, hogy az adatkezelő általánosan feldolgozható formátumban adja ki Önnek a 
személyes adatait.  

 tiltakozás: Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése 
ellen.  

 automatizált döntéshozatal: Kérheti, hogy automatizált döntést ne alkalmazzanak az Ön 
sérelmére.  

 jogorvoslat: a következő bekezdésben részletezve  
 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az adatkezelő munkatársa 
segítségével az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz is fordulhat.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125. Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5. 
+36 (1) 391-1400 
ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

Jelen adatkezelési tájékoztató elérhető nyomtatott formában nagyközönség számára nyilvános 

területein, jellemzően a bejáratoknál kerültek kifüggesztésre, illetve az adatkezelő honlapján 

www.kiskoros.hu oldalon is. Az adatkezelő törekszik arra, hogy a fogyatékossággal élők számára 

is elérhetővé tegye jelen adatkezelési tájékoztatóját azonos tartalommal.  

Tájékoztatás adatbiztonságról 

http://www.kiskoros.hu/adatvedelem
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.kiskoros.hu/


 

 

Az adatkezelő figyelembe veszi Magyarország Kibervédelmi Stratégiáját, továbbá az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény végrehajtási 

rendeletében meghatározott adatbiztonsági szempontok szerint biztosítja a kezelt adatok 

védelmét. 

Jogszabályok 

Az Ön személyes adatai kezelése során az alábbi jogszabályok alapján történik: 

 

 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény; 

 

  



 

 

JELENTKEZÉSI LAP ÉS 

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ NYILATKOZAT  

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

 

 
AZ ÉRINTETT JELENTKEZŐ ADATAI 

 

Név  

Anyja neve  

Születési hely, időpont  

Lakcím  

Telefonszám  

E-mail cím  

 

Az adatkezelési tájékoztató megismerése után jelentkezésemmel önkéntes hozzájáruló 

nyilatkozatomat adom a személyes adataim felhasználására, továbbá előzetesen a 

rendezvény során készített képfelvételek rögzítéséhez és felhasználásához is. 

 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

 

*********** 

 

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak 

megfelelnek és az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célú és időtartamú 

adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.  

 

…………………………………., 2018, ……………….. hó ………. 

 

………………………………………………….. 

(az érintett jelentkező, törvényes képviselő aláírása) 

 

 


