Tájékoztatás a
„Karácsonyi ajándékcsomag szekszárdi szépkorúak számára”
indult regisztrációval kapcsolatos adatkezeléséről
Tájékoztatjuk, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata karácsonyi ajándékcsomaggal
kedveskedik azoknak az állandó lakóhelyű szekszárdi lakosoknak, akik 2021. december 31-ig betöltik
a 62. életévüket.
A karácsonyi csomag átvétele érdekében regisztráció szükséges az alábbi módok valamelyikén.
•

elektronikusan: szepkor@szekszard.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben

•

telefonon: 06-74/999-333

A regisztráció során az alábbi megadott személyes adatait kezeljük:
•

név

•

állandó lakcím

•

születési év

•

telefonszám (telefonos regisztráció esetén)

•

e-mail cím (elektronikus regisztráció esetén)

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást az
alábbi elérhetőségeinken, továbbá kérheti a megadott személyes adatainak törlését, s ha annak nincs
jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig
tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).
Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel
kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) – akkor azonosítanunk kell abból a célból,
hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem
lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt
javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.
A regisztráció során megadott adatait minden esetben a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokban
meghatározott ideig tároljuk és kezeljük.

A személyes adatok kezeléséhez (tárolásához, feldolgozásához, továbbításához, stb.) használt
informatikai rendszereink és eszközeink védelméről korszerű, az ismert kockázatokkal arányos
informatikai biztonsági megoldások alkalmazásával gondoskodunk, ezek által biztosítva a kezelt adatok
illetéktelen hozzáférés, jogosulatlan módosítás vagy törlés, illetve megsemmisülés elleni védelmét.
A regisztráció során megadott személyes adatait kizárólag a 2021. november 2. és 2021. november 18.
napja közötti regisztráció alapján a Karácsonyi Ajándékcsomagok átadása érdekében használjuk fel.
Adatkezelő neve:
Postai címe:
Email címe:
Telefonszáma:

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.
adatvedelem@szekszard.hu
06/74/504-143

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű,
kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken!
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név:
Postai cím:
Telefonszám:
Email:
Weboldal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1363 Budapest, Pf. 9.
+3613911400

ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

