Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
A madarak és fák napja 2021
adatkezeléshez
- Kitöltő Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................ Anyja neve: ........................................................
Más nevében nyilatkozom, akinek
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................
szülője vagyok. gondviselője vagyok. jogi képviselője vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................
Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:
Az adatkezelő neve: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Az adatkezelő címe: 2459 Rácalmás Szigetfő u.31.
Az adatkezelés célja: A madarak és fák napja alkalmából ,"Körülöttünk lévő kincseink" címmel online
feladatsort teszünk közzé. A kvízre érkező válaszok feldolgozása, valamint a helyesen válaszolók
kiválasztása céljából. A helyesen válaszolók és a művelődési házba az adott határideig leadott
feladatsorok között az Adatkezelő a https://wheelofnames.com/ segítségével 3 nyertest sorsol, akiket
megajándékoz. A nyertesek névsorát az adatkezelő közzéteszi a saját Facebook oldalán, annak
érdekében, hogy minden érdeklődő megismerhesse a sorsolás eredményét. A Facebook ireland Ltd.-vel
közös adatkezelés történik. Az adatkezelés során olyan harmadik országba történik adattovábbítás,
amely nem biztosítja az Európai Unió által elvárt garanciákat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
A kezelt adatok forrása: Játékra jelentkező;
Az érintett és a kezelt adatok köre:
Kitöltő
- Név
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- E-mail cím
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Cím
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Megfejtések
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
Adattovábbítás címzettje:
- Facebook Ireland Ltd.
- Wheel of Names
Az adatok kezelésének időtartama:
- Hozzájárulás visszavonásáig, GDPR 7. cikk (3)
- Az eredményhirdetésről szóló posztot: Hozzájárulás visszavonásának hiányában: 3 év
- Facebook: Az adattörlésre az Adatkezelőnek nincs ráhatása, az a közösségi oldal adatkezelésébe
tartozik
- A papír alapon kitöltött kérdéssorokat a játék lezárta után megsemmisítjük (5 nap)
- Az elérhetőségeket: az ajándékok átadásáig
Az adatmegadás megtagadásának következménye: Nincs következménye. A játékra való
jelentkezéssel hozzájárulását adja az adatkezeléshez, valamint az adatok nagy nyilvánossággal történő
megosztásához.
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Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésről az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezeléséről a megfelelő tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.
Nyilatkozattétel dátuma: .................
Nyilatkozattevő aláírása
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Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
A madarak és fák napja 2021
adatkezeléshez
- Nyertes játékosok Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................ Anyja neve: ........................................................
Más nevében nyilatkozom, akinek
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................
szülője vagyok. gondviselője vagyok. jogi képviselője vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................
Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:
Az adatkezelő neve: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Az adatkezelő címe: 2459 Rácalmás Szigetfő u.31.
Az adatkezelés célja: A madarak és fák napja alkalmából ,"Körülöttünk lévő kincseink" címmel online
feladatsort teszünk közzé. A kvízre érkező válaszok feldolgozása, valamint a helyesen válaszolók
kiválasztása céljából. A helyesen válaszolók és a művelődési házba az adott határideig leadott
feladatsorok között az Adatkezelő a https://wheelofnames.com/ segítségével 3 nyertest sorsol, akiket
megajándékoz. A nyertesek névsorát az adatkezelő közzéteszi a saját Facebook oldalán, annak
érdekében, hogy minden érdeklődő megismerhesse a sorsolás eredményét. A Facebook ireland Ltd.-vel
közös adatkezelés történik. Az adatkezelés során olyan harmadik országba történik adattovábbítás,
amely nem biztosítja az Európai Unió által elvárt garanciákat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
A kezelt adatok forrása: Játékra jelentkező;
Az érintett és a kezelt adatok köre:
Nyertes játékosok
- Név
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Nyeremény
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
Adattovábbítás címzettje:
- Facebook Ireland Ltd.
- Wheel of Names
Az adatok kezelésének időtartama:
- Hozzájárulás visszavonásáig, GDPR 7. cikk (3)
- Az eredményhirdetésről szóló posztot: Hozzájárulás visszavonásának hiányában: 3 év
- Facebook: Az adattörlésre az Adatkezelőnek nincs ráhatása, az a közösségi oldal adatkezelésébe
tartozik
- A papír alapon kitöltött kérdéssorokat a játék lezárta után megsemmisítjük (5 nap)
- Az elérhetőségeket: az ajándékok átadásáig
Az adatmegadás megtagadásának következménye: Nincs következménye. A játékra való
jelentkezéssel hozzájárulását adja az adatkezeléshez, valamint az adatok nagy nyilvánossággal történő
megosztásához.
Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg. Jelen
A-25881_hozzajarulo_nyilatkozat.202104301023.pdf

nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésről az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezeléséről a megfelelő tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.
Nyilatkozattétel dátuma: .................
Nyilatkozattevő aláírása
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Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
A madarak és fák napja 2021
adatkezeléssel kapcsolatos adattovábbításhoz
- Nyertes játékosok Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................ Anyja neve: ........................................................
Más nevében nyilatkozom, akinek
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................
szülője vagyok. gondviselője vagyok. jogi képviselője vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................
Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:
Az adatkezelő neve: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Az adatkezelő címe: 2459 Rácalmás Szigetfő u.31.
Az adatkezelés célja: A madarak és fák napja alkalmából ,"Körülöttünk lévő kincseink" címmel online
feladatsort teszünk közzé. A kvízre érkező válaszok feldolgozása, valamint a helyesen válaszolók
kiválasztása céljából. A helyesen válaszolók és a művelődési házba az adott határideig leadott
feladatsorok között az Adatkezelő a https://wheelofnames.com/ segítségével 3 nyertest sorsol, akiket
megajándékoz. A nyertesek névsorát az adatkezelő közzéteszi a saját Facebook oldalán, annak
érdekében, hogy minden érdeklődő megismerhesse a sorsolás eredményét. A Facebook ireland Ltd.-vel
közös adatkezelés történik. Az adatkezelés során olyan harmadik országba történik adattovábbítás,
amely nem biztosítja az Európai Unió által elvárt garanciákat.
A kezelt adatok forrása: Játékra jelentkező;
Az adattovábbítás célja: Nyertesek nevének közzététele annak érdekében, hogy mindenki
megismerhesse a sorsolás eredményét
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
Az adattovábbítás címzettje: Facebook Ireland Ltd. (szükség esetén)
Az adattovábbításban érintett és a továbbított adatok köre:
Nyertes játékosok
- Név
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Nyeremény
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
A hozzájárulás megtagadásának következménye: Nincs következménye. A játékra való jelentkezéssel
hozzájárulását adja az adatkezeléshez, valamint az adatok nagy nyilvánossággal történő megosztásához.
Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésről az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezeléséről a megfelelő tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.
Nyilatkozattétel dátuma: .................
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Nyilatkozattevő aláírása
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Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
A madarak és fák napja 2021
adatkezeléssel kapcsolatos adattovábbításhoz
- Kitöltő Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................ Anyja neve: ........................................................
Más nevében nyilatkozom, akinek
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................
szülője vagyok. gondviselője vagyok. jogi képviselője vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................
Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:
Az adatkezelő neve: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Az adatkezelő címe: 2459 Rácalmás Szigetfő u.31.
Az adatkezelés célja: A madarak és fák napja alkalmából ,"Körülöttünk lévő kincseink" címmel online
feladatsort teszünk közzé. A kvízre érkező válaszok feldolgozása, valamint a helyesen válaszolók
kiválasztása céljából. A helyesen válaszolók és a művelődési házba az adott határideig leadott
feladatsorok között az Adatkezelő a https://wheelofnames.com/ segítségével 3 nyertest sorsol, akiket
megajándékoz. A nyertesek névsorát az adatkezelő közzéteszi a saját Facebook oldalán, annak
érdekében, hogy minden érdeklődő megismerhesse a sorsolás eredményét. A Facebook ireland Ltd.-vel
közös adatkezelés történik. Az adatkezelés során olyan harmadik országba történik adattovábbítás,
amely nem biztosítja az Európai Unió által elvárt garanciákat.
A kezelt adatok forrása: Játékra jelentkező;
Az adattovábbítás célja: Nyertesek sorsolása
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
Az adattovábbítás címzettje: Wheel of Names (szükség esetén)
Az adattovábbításban érintett és a továbbított adatok köre:
Kitöltő
- Név
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
A hozzájárulás megtagadásának következménye: Nincs következménye. Az által, hogy a játékban
részt vesz hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.
Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésről az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezeléséről a megfelelő tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.
Nyilatkozattétel dátuma: .................
Nyilatkozattevő aláírása
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Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
A madarak és fák napja 2021
adatkezeléssel kapcsolatosan nemzetközi szervezethez történő adattovábbításhoz
- Nyertes játékosok Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................ Anyja neve: ........................................................
Más nevében nyilatkozom, akinek
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................
szülője vagyok. gondviselője vagyok. jogi képviselője vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................
Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:
Az adatkezelő neve: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Az adatkezelő címe: 2459 Rácalmás Szigetfő u.31.
Az adatkezelés célja: A madarak és fák napja alkalmából ,"Körülöttünk lévő kincseink" címmel online
feladatsort teszünk közzé. A kvízre érkező válaszok feldolgozása, valamint a helyesen válaszolók
kiválasztása céljából. A helyesen válaszolók és a művelődési házba az adott határideig leadott
feladatsorok között az Adatkezelő a https://wheelofnames.com/ segítségével 3 nyertest sorsol, akiket
megajándékoz. A nyertesek névsorát az adatkezelő közzéteszi a saját Facebook oldalán, annak
érdekében, hogy minden érdeklődő megismerhesse a sorsolás eredményét. A Facebook ireland Ltd.-vel
közös adatkezelés történik. Az adatkezelés során olyan harmadik országba történik adattovábbítás,
amely nem biztosítja az Európai Unió által elvárt garanciákat.
A kezelt adatok forrása: Játékra jelentkező;
Az adattovábbítás célja: Nyertesek közzététele
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
Az adattovábbítás címzettje: Facebook Ireland Ltd.
Az adattovábbításban érintett és a továbbított adatok köre:
Nyertes játékosok
- Név
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
- Nyeremény
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
A hozzájárulás megtagadásának következménye: Nincs következménye. A játékra való jelentkezéssel
hozzájárulását adja az adatkezeléshez, valamint az adatok nagy nyilvánossággal történő megosztásához.
Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésről az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezeléséről a megfelelő tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.
Nyilatkozattétel dátuma: .................
Nyilatkozattevő aláírása
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Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
A madarak és fák napja 2021
adatkezeléssel kapcsolatosan nemzetközi szervezethez történő adattovábbításhoz
- Kitöltő Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................ Anyja neve: ........................................................
Más nevében nyilatkozom, akinek
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................
szülője vagyok. gondviselője vagyok. jogi képviselője vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................
Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:
Az adatkezelő neve: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Az adatkezelő címe: 2459 Rácalmás Szigetfő u.31.
Az adatkezelés célja: A madarak és fák napja alkalmából ,"Körülöttünk lévő kincseink" címmel online
feladatsort teszünk közzé. A kvízre érkező válaszok feldolgozása, valamint a helyesen válaszolók
kiválasztása céljából. A helyesen válaszolók és a művelődési házba az adott határideig leadott
feladatsorok között az Adatkezelő a https://wheelofnames.com/ segítségével 3 nyertest sorsol, akiket
megajándékoz. A nyertesek névsorát az adatkezelő közzéteszi a saját Facebook oldalán, annak
érdekében, hogy minden érdeklődő megismerhesse a sorsolás eredményét. A Facebook ireland Ltd.-vel
közös adatkezelés történik. Az adatkezelés során olyan harmadik országba történik adattovábbítás,
amely nem biztosítja az Európai Unió által elvárt garanciákat.
A kezelt adatok forrása: Játékra jelentkező;
Az adattovábbítás célja: nyertesek sorsolása
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
Az adattovábbítás címzettje: Wheels of Names
Az adattovábbításban érintett és a továbbított adatok köre:
Kitöltő
- Név
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
A hozzájárulás megtagadásának következménye: Nincs következménye. Az által, hogy a játékban
részt vesz hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.
Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésről az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezeléséről a megfelelő tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.
Nyilatkozattétel dátuma: .................
Nyilatkozattevő aláírása
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