
KORLENYOMAT – TALIÁNDÖRÖGD KINCSEI 
SZEMÉLYES ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

I. A projekt leírása: 

A „Korlenyomat – Taliándörögd kincsei” elnevezésű mintaprojekt a „Cselekvő Közösségek – aktív 

közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) országos program keretében valósul meg, 

melynek gazdája a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 

(MOKK). A „Korlenyomat – Taliándörögd kincsei” projektet a Közép-dunántúli Szövetség az 

Ifjúságért (KÖSZI) szervezet koordinálja. 

A projekt célja, hogy Taliándörögdön a lakosság bevonásával és aktív részvételével létrejöjjön a 

település korlenyomata. A korlenyomat egyik fő egységét a falukönyv alkotja, amely tartalmazza a 

helyi családok, vállalkozások és civil szervezetek fotóit, illetve tudásukról, készségeikről egy rövid 

leírást. A falukönyv elkészítéséhez az abba beleegyező (és jelen nyilatkozatot) aláíró családokról  

fotókat készítünk házaik előtt, továbbá egy kérdőív segítségével információkat gyűjtünk róluk, melyek 

a feldolgozás után a könyvben rövid leírásként jelennek meg. A falukönyv a Közösségi Házban (8295 

Taliándörögd, Kossuth u. 39.) kerül elhelyezésre, melyet az ide látogatók szabadon megtekinthetnek. 

A könyv minden évben bővítésre kerül az újszülött gyermekekkel, a beköltöző családokkal, az új 

vállalkozásokkal, a civil szervezetek új tagjaival és a település életének nagy jelentőségű 

történéseivel. 

A korlenyomat részét képezi ezen kívül egy kiállítás, amely a projekt során feltárt érdekességeket, 

családi kötődéseket és a projekttel kapcsolatos tapasztalatokat mutatja be Taliándörögd Napján 

(2018. július 7-én). 

A projekt szakmai újszerűsége lévén bemutatófilm is készül a folyamatról, amelyben szintén azok a 

lakosok jelennek meg, akik ebbe beleegyezésüket adják. A felvételeken kívül egy módszertani 

kiadvány is készül, melybe a településen élők személyes adatai NEM jelennek meg. 

II. Az adatkezelő 

1. Megnevezése: Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) 

2. Címe: 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 

3. Telephelye: 8295 Taliándörögd, Dózsa u. 2. 

4. Email címe: koszibazis@gmail.com 

5. Telefonszáma: +36 87/437-003 

6. Honlap: www.koszi.org 

7. Adatkezelők: A KÖSZI-bázis munkatársai 

A fent megadott telefonszámon kizárólag általános tájékoztatást 

nyújtunk a projekt előrehaladásával kapcsolatosan. A személyes  

adataikról való tájékoztatási kérést kizárólag írásban 

fogadunk el!  
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III. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a „Korlenyomat – Taliándörögd kincsei” elnevezésű projekt sikeres és pontos 

teljesítése. Kiemelt célja közé tartozik a falukönyv elkészítése és az ehhez kapcsolódó kiállítás 

megszervezése, melyek a projektben való részvételbe beleegyező családok bemutatásából épülnek 

fel. A falukönyv tartalmazza a településen élő családok fotóit, valamint egy rövid leírást tudásaikról, 

készségeikről. 

IV. A kezelt adatok köre: 

1. A háztartásban élők foglalkozása, címe, iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása  

2. Rokoni kapcsolatok (településen belül és elszármazott hozzátartozók) 

3. Lakóhely, helyi kötődés  

4. Munka melletti egyéb tevékenységek 

5. Egyesületi tagság, önkéntes munka 

V. Az adatkezelés folyamata: 

Az adatok kérdőív szerű felvétele után egy Excel táblázatban, számítógépen kerülnek feldolgozásra a 

KÖSZI-bázis munkatársainak keze alatt. A kinyert információkból rövid leírások készülnek, melyeket 

a család tagjainak a hivatalos megjelenítés (2018.07.07) előtt lesz lehetősége átolvasni és jóváhagyni, 

illetve adott esetben javítást kérni. 

Az adatok a feldolgozás alatt és után is személyhez köthetők maradnak, mivel a falukönyv konkrétan 

a családokról tartalmaz rövid leírásokat és fotókat. A falukönyv a Közösségi Házban kerül 

elhelyezésre, ahol az ide látogatók közül bárki hozzáférhet. Ezen kívül a leírások sehol máshol nem 

lesznek elérhetők. 

Amennyiben a mintaprojekt más helyen is bemutatásra kerül csak azon családok fotóit és leírásait 

visszük példaként, akik ebbe külön nyilatkozat révén beleegyeznek. 

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, illetve az adatok nem kerülnek továbbításra. 

VI. Az adatkezelés időtartama 

1. A kérdőívek az adatok feldolgozása után egy jól elzárt dobozba kerülnek a Közép-dunántúli  

Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) szervezet telephelyén (8295 Taliándörögd, Dózsa u. 2.)  

2. A feldolgozott adatokat tartalmazó táblázatot kizárólag 2 db adathordozón tároljuk a 

kérdőívekkel együtt elzárva. 

3. Az adatkezelés 2018. október 31-ig (a projekt lezárásáig) tart. 

VII. Az adatok kezeléséhez való hozzájárulás1 

Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik, a hozzájárulás visszavonása után az 

adatokkal nem dolgozunk tovább, ezeket töröljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható. 

                                                                 
1 Infotv. 6. § (5) bekezdése 



VIII. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintettek az adatkezeléssel összefüggésben álló jogaikra vonatkozó kérelmeket írásban a 

koszibazis@gmail.com e-mail címre, továbbá a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) 

szervezet telephelyének címére: 8295 Taliándörögd, Dózsa u. 2. juttathatják el. 

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követően 2 héten belül eleget tesz az érintett kérelmeinek. 

Kérjük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos problémáit, kétségeit, kérdéseit azonnal jelezze az 

adatkezelőnek a fent megjelölt elérhetőségeken vagy személyes úton. 

IX. Hatósági eljárás: 

Az érintettek személyes jogaik sérelme esetén kezdeményezhetik Hatóság eljárását is: 

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

• Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

• Telefonszám: +36 (1) 391 - 1410 

• E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

• Honlap: www.naih.hu 

2. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. 

• A pert az érintett a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja. 

AZ ADATKEZELÉS HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ, TEHÁT CSAK ABBAN AZ ESETBEN VONJUK BE ÖN(ÖKE)T A 

PROJEKTBE, HA JELEN DOKUMENTUM ALÁÍRÁSÁVAL EHHEZ HOZZÁJÁRULNAK! 2 

A szervezet a fent leírtak alapján jár el a személyes adatok védelmét illetően.  

 ....................................................................................  

Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) 

                                                                 
2 Hozzájárulásról rendelkező jogszabályok: Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja  

  Szvtv. 30. § (2) bekezdés 

  Grt. 6. § (1)-(2) bekezdés 
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