
Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban 

 

Az NMI NKft. a személyes adatokat kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 4. §-a szerint, az 

adatkezelés elveinek megfelelően kezeli.  

Az adatkezelő neve, székhelye: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 1027 Budapest, 
Csalogány utca 47-49. 
 
Az adatkezelő részéről az adatkezelésért felelős neve, beosztása, elérhetősége: Biczó Miklós 
rendezvényszervezési csoportvezető, Tel: 0620 3229356, e-mail: biczo.miklos@nminkft.hu 
 
Az adatkezelő elérhetősége: +36 1 611 7500; titkarsag@nminkft.hu 
 
Az érintettek köre: az NMI NKft. által, az EFOP-1.12.1-17-00022 azonosítószámú „Hálózatépítés az élő 
néphagyományért - közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a 
határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” projekt keretében meghirdetett, helyi 
értékeket bemutató kisfilmes pályázati felhívásra jelentkezők. 
 
Kezelt adatok köre: a pályázat keretében megadott – a regisztrációs lapon és nyilatkozatokban szereplő 
-  személyes adatok.  
 
Az érintett a pályázat benyújtásával kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott 

személyes adatainak kezeléséhez; 

Az NMI NKft. felhívja a pályázati felhívásra jelentkezők figyelmét, hogy a megvalósítandó 
projekt(ek)ben (helyi értékeket bemutató kisfilm) résztvevő természetes személyek esetében a 
pályázatot benyújtó személy minősül adatkezelőnek, így a pályázatot benyújtó személy feladata, hogy 
az érintett természetes személyek részéről a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatokat beszerezze - különös tekintettel a projekt(ek)ben résztvevő természetes személyekről 
készült kép- és hangfelvétel készítésére és felhasználására.  
 
Az NMI NKft. az Infotv. 20.§-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az 

érintetteteket, hogy 

1. az adatkezelés célja: az EFOP-1.12.1-17-00022 azonosítószámú „Hálózatépítés az élő 

néphagyományért - közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom 

bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” projekt keretében 

helyi értékeket bemutató kisfilmes pályázatok (ÉRTÉK-FILM-KÖZÖSSÉG) elbírálása; 

2. az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a.) pontja 

alapján;  

3. az adatkezelésre jogosult személyek: az adatok kezelésére kizárólag az NMI NKft. jogosult; 

4. az adatkezelés időtartama:  

o az adatkezelés kezdete: a pályázat benyújtása 

o az adatkezelés vége (az adat törlési határideje):  

 EFOP-1.12.1-17-2017-00022 „Otthonról haza” projekt fenntartási időszakának 

végéig, azaz 2023. december 31. napjáig; 

 az érintett adatainak törlése iránti kérelme esetén a kérelem NMI NKft.-hez 

való beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül; 
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 Infotv. 17.§ (2) bekezdésében foglalt esetekben. 

5. az adatok megismerésére jogosultak: a pályázó által megvalósított projekt (kisfilm) kép- és 

hangfelvételének nyilvános előadás, illetve nyilvánossághoz közvetítése keretében a 

kisfilmben szereplők kép- és hangfelvételét bárki megismerheti, az egyéb személyes adatokat 

azonban kizárólag az NMI NKft.; 

6. az érintett az NMI NKft.-től tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, törlést vagy zárolását. Az érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire az Infotv. 14.-23.§-ai az irányadóak: Nemzeti 

Jogszabálytár - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

www.naih.hu 
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