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XVIII. Települési kirándulások, utazások, rendezvények adatkezelése 

A pályázati forrásból megvalósuló programok adatkezelése speciális, azokat a pályázati adatkezelés 
keretein belül tárgyaljuk. 

Adatkezelők: 
• Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
• feladat elvégzésében illetékes egyes települések önkormányzatai 

Az adatkezelő a jelentkezés és az utazás során a feltétlenül szükséges adatokat kezeli, gyermekek 
esetében szülői / törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása szükséges. 

1/XVIII. Adatkezelés Települési kirándulásokhoz, utazáshoz, rendezvényekhez 
kapcsolódó adatkezelés 

o Érintettek kategóriái Kirándulásra jelentkező, azon részt vevő személy 
Kiskorú esetében törvényes képviselője 
Cég résztvevő esetében a képviselő, a résztvevő 
Számlafizető 

o Személyes adatok 
kategóriái 

Résztvevők 
• természetes személyazonosító adatai 
• lakcíme 
• telefonszáma (nem kötelező adat) 
• kora (nem kötelező adat, megfelelő szállásadó megtalálása 

miatt) 
• egyéb, az út vagy rendezvény jellegétől függően az 

utazáshoz szükséges adatok (pld. külföldi útnál útiokmány 
adatai, közös szállásfoglalásnál személyes dokumentumok 
adatai) 

Fizetés vagy számlakiállítás esetében a számlafizető adatai:  
• neve 
• címe 
• bankszámla-száma 
• adóazonosító jele vagy adószáma 
Törvényes képviselő: 
• természetes személyazonosító adatai 
• aláírása 
Cég képviselője: 
• neve, aláírása 

o Adatkezelés célja Kirándulás, utazás, rendezvény szervezése, lebonyolítása 
o Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása - 6. cikk (1)a 

A kirándulásra, utazásra történő jelentkezéssel, a jelentkezési 
lap kitöltésével ráutaló magatartással megadottnak tekintjük a 
hozzájárulását. 

o Adatok forrása Érintett 
o Érintettől származó 

adat: kötelező-e 
megadni 

Alapvető adatok nélkül a kiránduláson, utazáson való részvételt 
nem tudjuk biztosítani, kivéve az opcionálisan megadható 
adatokat. 

o Adattovábbítás, 
címzettek kategóriái 

Adattovábbítás alapesetben nincs. 
Az adatkezelők a személyes adatokat egymás közt 
megoszthatják a célhoz kötöttség elvének betartásával. 
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Adatot továbbíthatunk a meglátogatott szervezet, szállásadó, 
kirándulás-szervező, program-szervező számára, a célhoz 
kötöttség elvének betartásával. 
Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben, 
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint 
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás 
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes személyes 
adatok megosztását (pld. internet / telekommunikációs 
szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos érdekünk 
érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek) 
személyes adatait továbbíthatjuk. 

o Adatkezelés 
időtartama, törlésre 
előirányzott határidő 

Célhoz kötöttség elve szint: a kirándulás, utazás végéig. 

Önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében a 
hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a cél eléréséig 
kezeljük a személyes adatokat. 

Amennyiben számla, szerződés tartozik hozzá, akkor e szerint 
(számviteli törvény – beszámoló + 8 év), vagy polgári peres 
igény esetére őrizhető Ptk. szerinti elévülési ideig (5 év). 
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