Kedves ………………………………….!
Szeretettel gratulálunk gyermeke(i) születéséhez! Kedves, hosszú múltra tekintő szokás, hogy a városi
lapunkban közzé tesszük legfiatalabb városlakóink nevét és születési dátumát. Az adatvédelmi
szabályok miatt ezt nem tehetjük meg az Ön hozzájárulása nélkül. Kérjük, ha egyetért vele, hogy a
következő lapszámban az anyakönyvi hírek között megjelenítsük ezt az örömteli eseményt,
szíveskedjen kitölteni az alábbi nyilatkozatot.
Köszönettel:
Ócsa Város Önkormányzata
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
TERMÉSZETES SZEMÉLYRŐL SZÓLÓ ANYAKÖNYVI HÍR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁHOZ
Gyermek neve: ………………………………………………………………………………………….
Gyermek születési ideje: …………………………………………………………………………..

Alulírott: .....................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................
Születési hely és idő: ..................................................................................................................................
Kapcsolat (telefon vagy e-mail): ................................................................................................................
hozzáj árul ok / nem jár ulok hozzá
(A megfelelő rész aláhúzandó).
hogy a gyermekem nevét és születési dátumát az anyakönyvi hírek között Ócsa Város
Önkormányzata (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.) az Ócsai Kisbíró című városi lapjának
nyomtatott változatában, továbbá a https://ocsa.hu oldalon szkennelt változatban korlátlan
darabszámban megjelenítse és nyilvánosságra hozza.
A nyilvánosságra hozatal célja: a városi lap helyi híreinek színesítése. Az anyakönyvi hír a céltól eltérő
célra nem használható.
Hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Megértettem, hogy lehetőségem van hozzájárulásomat
lapzártáig visszavonni, amelynek időpontja: …………………………………………………………………. A lapzártát
követően hozzájárulásom visszavonására nincs lehetőségem, ezt követően Ócsa Város
Önkormányzatának jogos érdeke a nyomtatott városi újság változatlan formában történő megőrzése,
archiválása.
A nyilatkozatom visszavonása írásban érvényes, amelyet a paksi.zita@ocsa.hu címre küldhetek.

Budapest, 2019. …………………………………………………..
..................................................................................
Aláírás

Adatkezelési tájékoztatás
gyermekem nevének és születési dátumának nyilvánosságra hozatalához
Adatkezelő:
Az adatkezelő honlapja:
Az adatkezelő elérhetősége:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok címzettjei:
A személyes adatok tárolásának időtartama:

Ócsa Város Önkormányzata
https://ocsa.hu
E-mail: paksi.zita@ocsa.hu
Bukodi Károly polgármester
Ócsa Város anyakönyvi híreinek bemutatása
Az érintett hozzájárulása1 lapzártáig, majd jogos
érdek2 ezt követően
Az adatkezelő honlapjának látogatói, a nyomtatott
újság olvasói.
Hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben ez
lapzártáig bekövetkezik, ezt követően online
formában a honlap működéséig, nyomtatott
formában az utolsó nyomtatott példány
megsemmisüléséig.

Az adatkezelés céljától eltérő célra a személyes adat nem használható. Hozzájárulását bármely
időpontban visszavonhatja lapzártáig egy rövid üzenettel, amelyet a paksi.zita@ocsa.hu e-mail címre
küld. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat biztosítja önkormányzatunk a
jogszabályban meghatározott módon:
Kérelmezheti tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint biztosítjuk
az adathordozhatóságot. Érdekmérlegelési tesztet készítettünk a jogos érdeken alapuló adatkezelési
tevékenységünkkel kapcsolatban, amelyre a lapzártát követően alapozzuk az adatkezelést, igény
szerint a rendelkezésére bocsájtjuk.
Panaszkezelés:
Ha Ócsa Város Önkormányzata adatkezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy érzi,
megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, kérjük forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz,
eérhetősége: Tóth József (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.; +36-29-378-125 / 19-es mellék.
Önkormányzatunk ellen panaszt is benyújthat a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest,
Pf. 5.).
Egyéb információk:
Jelen hozzájáruló nyilatkozatot papír alapon tároljuk székhelyünkön (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.), ahol
a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtettük.
További információk elérhetőek a honlapunkra (https://ocsa.hu) kihelyezett Adatkezelési
tájékoztatóban.
A fenti információkat és tájékoztatást megértettem és elfogadom.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap
____________________________

1

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. tv. 2:48. §-a
2 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontja

