DUNASZERDAHELY VÁROS

Dunaszerdahely Város 2019/3. sz. (2019. február 19.) általános érvényű
rendelete Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2019.02.19-ei testületi ülésén hozta.
Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal
hirdetőtábláján és internetes honlapján 2019.02.01-én lett közzé téve.
Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes
honlapján 2019.02.25-én lett közzé téve.
Ezen általános érvényű rendelet 2019.03.12-én lépett hatályba.

Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990.évi 369. törvény 6.§
(1) bekezdése és későbbi módosításai alapján a következő rendeletet alkotja:
Dunaszerdahely Város 2019/ 3. sz. (2019. február 19.) általános érvényű rendelete
Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról
I.
Dunaszerdahely Város 2016/22. sz. (2016. december 6.) általános érvényű rendelete
Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról a következőképpen módosul és egészül ki:
1. Az I. Fejezetben új (3) bekezdés kerül, amely a következőképpen hangzik:
„3. A városi díj adományozására irányuló javaslatot jelen rendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott formában kell benyújtani.“
2. A III. Fejezet 9. pontjában és a IV. Fejezet 9. pontjában a „díj“ kifejezés után a következő
kifejezés kerül „kivéve az in memoriam díjat“.
3. A IX. Fejezetben az 5. pont után új 6. pont kerül, amely a következőképpen hangzik:
„6. Jelen rendelet alapján a pénzjutalom adományozására nem kerül sor, ha azt a javasolt
személy elutasítja.“
4. Az 1. sz. mellékletben hatályon kívül helyeződik „A díjazásra javasolt személy
nyilatkozata:
Beleegyezésem adom Dunaszerdahely Város részére a megadott személyes adatok
felhasználásához a városi díj adományozásának céljából a 2013. évi 122. sz. a személyes
adatok védelméről szóló törvény, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről
értelmében és egyben kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelőek.
Egyetértek a díj adományozásáról szóló javaslattal (ha in memoriam díjról van szó, akkor az
elhunyt díjazott özvegye, vagy legközelebbi rokona belegyezése)
Kelt ........................................ napon ...........

aláírás:“

és a következő szöveg kerül a helyére:
„Érintett személy nyilatkozata
1. Belegyezés a személyes adatok felhasználásához:
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 és a 2018. évi 18. sz. a személyes adatok védelméről szóló törvény
alapján, valamint némely törvények módosításáról
A kulturális-társadalmi esemény megnevezése
Dunaszerdahely Város díjai
Érintett természetes személy
* Javasolt természetes személy
* A javasolt kollektív képviselője
* Díjra javasolt személy rokona
*A javaslatot tevő személy
Adatkezelő:
Dunaszerdahely Város azonosító szám: 00305383
Felelős személy:
zodpovednaosoba@dunstreda.sk

*áthúzással jelölni a nem vonatkozót
1./ Az érintett személy kijelenti, hogy az adatkezelőnek beleegyezését adja:
 hogy a megadott személyes adatokat családi név, utónév, titulus, születési hely, idő
lakcím, telefonszám felhasználja
 A felhasználás célja: Dunaszerdahely Város díjainak adományozása céljából
névjegyzék kialakítása, majd a díjazottak kiválasztása és közzététele
 A felhasználás jogi alapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont – belegyezési nyilatkozat
Beleegyezek – nem egyezek bele
Megjegyzés: beleegyezés esetén kérem a beleegyezek kifejezést bekarikázni:
2./ Az érintett személy kijelenti, hogy az adatkezelőnek beleegyezését adja:
 az alapvető személyes adatok a szolgáltató honlapján való közzétételéhez
 a személyes adatok közzétételéhez és népszerűsítéséhez a város honlapján, a város
által alapított és fenntartott jogi személyek honlapján, a város hirdetőtábláján,
archiválás céljából, városi krónikában való feltüntetéshez, önkormányzati újságban,
város publikációs anyagaiban és a városi DSTV-ben való közzétételéhez: családi név,
utónév, titulus formában
 A felhasználás jogi alapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont – belegyezési nyilatkozat
Beleegyezek – nem egyezek bele
Megjegyzés: beleegyezés esetén kérem a belegyezek kifejezést bekarikázni:
A beleegyezés a kulturális-társadalmi eseményt követő 10 éves időtartamra szól,
nyilvántartás céljából a nyilvántartásokról szóló törvény értelmében. A belegyezés bármikor
írásban visszavonható.
A személyes adatok felhasználásával kapcsolatos további információk, úgy, mint az, hogyan
lehet az adatkezelőtől kérni a személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatokhoz
való jogok, személyes adatok törlése vagy felhasználásának korlátozása és további
a személyes adatokra vonatkozó információk a város honlapján https://www.dunstreda.sk/ a
Személyes adatok védelme menüpont alatt elérhető.
Az érintett személy aláírásával igazolja, hogy jelen dokumentum aláírásával a szolgáltató
a GDPR rendelet 13. cikk szerinti értesítési kötelezettségét teljesítette.
______ napon ________

__________________
érintett személy aláírása

2. Az érintett személy személyes adatainak felhasználásáról szóló értesítés 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 13. cikk alapján.
A személyes adatok felhasználási célja Dunaszerdahely Város díjainak adományozása
céljából névjegyzék kialakítása, majd a díjazottak kiválasztása és közzététele.
A felhasználás jogi alapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont – belegyezési nyilatkozat.

A javaslattevő esetében a személyes adatok felhasználása a következő terjedelemben: családi
név, utónév, titulus, postai cím, születési hely és idő, telefonszám 10 évig kerülnek
megőrzésre.
A javaslattevő esetében a személyes adatok felhasználása a következő terjedelemben: családi
név, utónév, titulus, postai cím, születési hely és idő, telefonszám, munka és egyéb
tevékenységek és képzés, ha azok a Dunaszerdahely Város díja adományozásának
javaslatában vagy annak mellékletben kerültek feltüntetetésre, akkor 10 évig kerülnek
megőrzésre.
A javaslattevő esetében a személyes adatok közzététele a következő terjedelemben: családi
név, utónév, titulus, postai cím, születési hely és idő, telefonszám, munka és egyéb
tevékenységek és képzés, ha azok a Dunaszerdahely Város díja adományozásának
javaslatában vagy annak mellékletben kerültek feltüntetetésre, akkor 10 évig kerülnek
megőrzésre.
Személyes adatok kezelője:
Dunaszerdahely Város díjazási bizottsága
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
Honlap: www.dunstreda.sk
Személyes Adatvédelmi Hivatal elérhetőségei:
Cím:
Azonosító szám:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
36064220
Telefonos ügyintézés:
Kedd és csütörtök: 8:00 – 15:00 +421 2 323 132 20
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Érintett személy jogai:
 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra a GDPR 15. cikke, illetve
a törvény 21.§ alapján, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon.
 Az érintettnek jogosult arra, hogy az adatkezelő haladéktalanul helyesbítse a rá
vonatkozó személyes adatokat. Az érintett jogosult, hogy az adatkezelőtől kérje
a hiányos adatok feltöltését.
 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már
nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték; a GDPR 17. cikke, illetve a törvény 23.§ (2) bekezdése alapján
 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést
a GDPR 18. cikk, illetve a törvény 24.§ (1) bekezdése szerinti esetekben.
 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján,
illetve a törvény 13.§ (1) bekezdés e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 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.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés
a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerinti szerződésen alapul, a törvény 16.§ (2) bekezdés a) pont vagy 13.§
(1) bekezdés b) pontján alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett személynek jogában áll a törvény 100. § alapján eljárást
kezdeményezni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha személyes adatait
közvetlenül érintik.
A személyes adatok harmadik államnak nem kerülnek továbbításra.
Az automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is az adatkezelő nem
valósítja meg.
Az érintett személy aláírásával igazolja, hogy a személyes adatok felhasználásával
kapcsolatos információkat megismerte és meg is értette. A személyes adatok
felhasználásával kapcsolatos további információk a szolgáltató honlapján
https://www.dunstreda.sk/ a Személyes adatok védelme menüpont alatt elérhető.

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelőek és egyet értek a díj
adományozásáról szóló javaslattal (ha in memoriam díjról van szó, akkor az elhunyt díjazott
özvegye, vagy legközelebbi rokona belegyezése).
Kelt.......................... napon......................

.................................
aláírás„
II.

Jelen általános érvényű rendelet a város hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon
lép hatályba.
Kelt, Dunaszerdahely, 2019.02.25.

JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

