
1.sz. melléklet  

A 2021/23. sz. ÁÉR Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról   

  

  

A javaslat megnevezése: 
 

  
  

 A díjra javasolt természetes személy adatai 
  

Családi és utónév:   

Titulus:   

Születési hely és idő:   

Állandó lakhely: 

  
  

Családi állapot:   

Nemzetiség:   

Állampolgárság:   

Telefonszám:   

Email cím:  
  

 

A díjra javasolt közösség adatai 
  

Megnevezés:   

Képviselő:   

Telefonszám:   

Email cím:  

Működési helyének címe:  

  
  

Postai cím:  

  
 

  
Javaslat rövid indoklása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
  
  

A díjra javasolt személy (közösség) szakmai tapasztalatai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

Az elhunyt házastársa, vagy más közeli hozzátartozó adatai (in memoriam díj adományozása esetén 

kell kitölteni) 
  

Családi és utónév:   

Titulus:   

Állandó lakhely:   

A díjra javasolt személyhez fűződő viszonya:   

Telefonszám:   

Email cím:  
  

Javaslattévő adatai  

  

Családi és utónév:   

Titulus:   

Születési hely és idő:   

Állandó lakhely:   

Telefonszám:   

Email cím:  

Javaslat elküldésének időpontja:   



  
Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről 

Adatkezelő, megnevezés, jogi forma, cím és 

elérhetőség 

 

Dunaszerdahely Város 

Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely  

azonosító-szám: 00305383, tel. sz. +421 31 5903 911 

A társadalmi-kulturális esemény megnevezése    Dunaszerdahely Város Díja 

A személyes adatok védelméért felelős személy zodpovednaosoba@somi.sk, tel.: +421 48 4146 759 

Érintett személy  Családi és utónév, lakcím 

Érintett személy jogai Az érintett személy a lent felsorolt jogokkal rendelkezik 

Az adatvédelmi nyilatkozat visszavonásának 

módja 

Mail, telefon, ... 

Információk a személyes adatok kezeléséről 

Jogalap A kezelés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló rendelete 6. Cikkely 1/a bekezdés és a 2018. 

évi 18. sz. a személyes adatok védelméről szóló törvény 13.§ 

(1) bek. értelmében adatvédelmi nyilatkozat alapján történik. 

Megőrzés határideje A cél betöltéséig vagy a nyilatkozat visszavonásáig 

Adatkezelők Adatkezelő 

Harmadik országban történő átvitel A város honlapján keresztül www.dunstreda.sk, 

www.dunajkostredsky.sk, www.dunaszerdahelyi.sk és egyéb 

távközlési platformokon 

Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is 

Nem történik 

A személyes adatok kezelésének célja (húzza át a NEM választ, ha beleegyezik, IGEN választ, ha nem egyezik 

bele) 

Cél Személyes adatok terjedelme Beleegyezés 

A nevezési jegyzék, Dunaszerdahely Város Év 

Sportolója Díjának választása és átadása 

Egyén esetében: Titulus, családi és utónév, 

állandó lakhely címe, családi állapot, 

nemzetiség, állampolgárság, telefon, e-mail, 

eddigi sporttevékenység, sportklub/ 

sporttevékenységgel foglalkozó szervezet 

megnevezése 

Kollektív esetében: sportklub/ 

sporttevékenységgel foglalkozó szervezet 

megnevezése, képviselő, telefon, email, 

tevékenység székhelye, postai cím, eddigi 

sporttevékenység 

Igen/ Nem 

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala az 

adatkezelő honlapján, a város által alapított és 

Egyén esetében: Titulus, családi és utónév, 

eddigi sporttevékenység, sportklub/ 

Igen/ Nem 

mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunajkostredsky.sk/
http://www.dunaszerdahelyi.sk/


fenntartott jogi személyek honlapján, város 

hirdetőtábláján, archiválás, a város krónikájában 

való felhasználás, önkormányzati lapban, város 

reklámanyagában, DSTV 

sporttevékenységgel foglalkozó szervezet 

megnevezése 

 

Kollektív esetében: sportklub/ 

sporttevékenységgel foglalkozó szervezet 

megnevezése, képviselő, eddigi 

sporttevékenység 

Dunaszerdahely Város Év Sportolója Díj 

ünnepélyes átadásáról készült fotók és videó 

felvételek nyilvánosságra hozatala a város 

honlapján és a város megrendelése alapján a 

médiában 

Fotók, videó felvételek Igen/ Nem 

Adatvédelmi nyilatkozatot az érintett személy vagy az elhunyt bármelyik közeli hozzátartozója bármikor 

visszavonhatja írásban közvetlenül az adatkezelőnél vagy a felelős személy közreműködésével. Az adatkezelési 

hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés törvényességére nincs hatással a visszavonás. Az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 

amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, kivéve, ha külön törvény máskent nem rendelkezik. Az 

adatkezelő biztosítja a személyes adatok szükséges védelmét. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat, a 

jó erkölcsöt szem előtt tartva fogja kezelni és csak olyan módon fog eljárni, amely nem ellentétes a személyes adatok 

védelméről szóló törvény és egyéb jogszabály rendelkezéseivel, és jelen előírásokat nem fogja megkerülni. 

 

  
 

Az érintett személy jogai a személyes adatok kezelése során 

Hozzáférési jog- Ön jogosult arra, hogy azokról a személyes adatairól másolatot kapjon, amellyel az adatkezelő rendelkezik és 

arról is, hogy az Ön személyes adatai hogy kerülnek felhasználásra. A legtöbb esetben ezt írásbeli papír alapú formában kapja 

meg, kivéve, ha Ön ezt másként kérelmezi. Ha Ön ezen információkat elektronikus formában kérelmezte, akkor elektronikus 

formában kapja meg, ha ez technikailag megvalósítható. 

Javításhoz való jog – ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az információk pontosságát, teljességét és aktualitását, megfelelő 

intézkedéseket fogadunk el. Ha úgy gondolja, hogy ezen információk, pontatlanok, hiányosak vagy nem aktuálisak, kérjük, 

kérelmezze azok javítását, frissítését és kiegészítését. 

Törléshez való jog – Ön kérelmezheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha például a személyes adatokra már nincs szükség 

abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Azonban az Ön jogát minden releváns körülmény 

szempontjából meg kell vizsgálni. Például előfordulhat, hogy bizonyos jogi és regulációs kötelezettségek állnak fenn, ami azt 

jelenti, hogy nem tudunk leget tenni a kérelmének.  

Adatkezelés korlátozáshoz való jog - Ön jogosult arra, hogy kérésére bizonyos esetekben az adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést. Például, ha Ön vitatja, a személyes adatok pontosságát vagy úgy gondolja, hogy az adatkezelőnek már nincs 

szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából. 

Adatok továbbításához fűződő jog – bizonyos körülmények esetében kérelmezheti, hogy az Ön által választott harmadik fél 

részére kézbesítsük azon személyes adatok, amelyeket Ön nyújtott nekünk. Az adatok továbbításához fűződő jog csak azokra a 

személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Ön nyilatkozatával vagy az Önnel kötött szerződés alapján szereztünk meg.  

Tiltakozáshoz való jog- Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a ránk ruházott jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése ellen. Abban az esetben, ha nem rendelkezünk 

jogalappal a személyes adatai kezeléséhez és Ön ez ellen kifogást emel, akkor a személyes adatait nem kezeljük tovább. 

Valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga - ha felmerül, hogy a személyes adatai nem megfelelő 

vagy törvénytelen módon kerültek felhasználásra, akkor panasszal vagy felülvizsgálati beadvánnyal fordulhat a felügyeleti 

 



szervhez, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 82 07 Pozsony 27., tel.sz.: +421 /2/ 3231 

3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. 

Szabad akaratomból aláírásommal beleegyezésem adom, hogy az adatkezelő a személyes adataimat kezelje a fent említett 

terjedelemben és célok érdekében. 

Dátum:   

                                                                                                Érintett személy aláírása 
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