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OBČINSKI SVET
KÖZSÉGI TANÁCS

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT LENDVA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSÜLÉSEINEK
KÉPMÁS ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ
Alulírott:

_____________________________________________________________________________
(Név, lakhely)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

felügyelő bizottság elnöke vagy alelnöke
községi tanács munkatestületének tagja (polgárok soraiból)
közintézet, a közhasznú vállalat vagy egyéb jogi szubjektum képviselője
választási bizottság elnöke vagy helyettese
helyi közösség képviselője
egyéb testület vagy szervezet képviselője
polgár
(karikázd be a megfelelőt)

A jelen hozzájáruló aláírásommal az alábbi NYILATKOZATOT teszem:
1. értesültem, hogy:
-

-

Lendva Község községi tanácsüléseiről kép- és hangfelvétel készül,
kép- és hangfelvétel csak a nyilvános ülésekről készül,
kép- és hangfelvétel a tevékenység nyilvánossága miatt készül a községi tanács
tevékenységének és döntéshozatali áttekinthetőségének biztosítására vonatkozó
már megszokott eljárások szerint, valamint az ülések jegyzőkönyvének készítése
céljából,
az ülések felvételei a község honlapján kerülnek közzétételre,
a felvételek az ülés jegyzőkönyvének elfogadását követő legtöbb 30 napig
lesznek közzé téve a község honlapján,
a felvételek archívumát a községi tanács az új mandátum alakuló ülését követő
max. 2 évig őrzi meg.

2. az ülésekről, amelyeken jelen vagyok, kép- és hangfelvétel készítését nem ellenzem.
MEGJEGYZÉS: A személyi adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban a községi tanács
üléseiről kép- és hangfelvétel készül bármely résztvevő hozzájárulására való tekintet nélkül,
amennyiben a község sürgős törvényes illetékességi feladatairól és kötelezettségeiről van szó,
az előzőleg közzétett tény mellett, hogy a községi tanácsülésekről kép- és hangfelvétel készül.

3. mint a községi tanácsülés résztvevője bemutatásaimban illetve hozzászólásaimban
védett személyi és bizalmas adatokat nem mondok, amikor az ülések nyilvánosak.
A nyilatkozat Lendva Község 2018-2022 mandátumi időszaka alatt a községi tanácsülésekre
érvényes. Az összegyűjtött adatokat Lendva Község feldolgozza és megőrzi összhangban a
Személyi adatvédelemről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Lapja 94/2007) és az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 (EU) rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) (az Európai Unió Hovatalos
Lapja: 119, 2016. 5. 4. 1–88. old.)
Az egyének az adott személyi adatokba való betekintést, azok módosítását, törlését vagy
feldolgozásának korlátozását kérhetik, vagy fellebbezést emelhetnek a feldolgozásuk és
átvitelük ellen, mégpedig írásbeli értesítéssel Lendva Községre címezve, Fő utca 20 9200
Lendva ill., e-mail címre: obcina@lendava.si.
Lendva Község kötelezi magát, hogy az összegyűjtött személyi adatokat harmadik személynek
nem adja át.
Az összegyűjtött személyi adatokat Lendva Község a következő községi tanács alakuló ülésétől
számított legkésőbb 2 évig megőrzi.
Lendva Község személyi adatvédelmi meghatalmazott személye doc. dr. Miha Dvojmoč
(miha.dvojmoc@infocenter.si)
Tájékoztatjuk, hogy a saját személyi adataiknak feldolgozásával kapcsolatban jogukban áll
fellebbezést benyújtani a felügyelő bizottsághoz, mégpedig: Informacijski pooblaščenec,
Zaloška 59, Ljubljana.

Kelt: Lendva ____________________

Aláírás: _____________________________

