Tisztelt Pedagógus Kollega!
A Hungarofest Rendezvényszervező Nonprofit Kft., mint a nemzeti ünnepek és emléknapok
lebonyolítója, a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel, az idei Nemzeti Összetartozás
Emléknapját, mely a 2020. június 4-i trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója is,
online formában rendezi meg.
Közösségi felületeinken
https://www.facebook.com/nemzetiunnepek/,
https://www.youtube.com/channel/UCIyc7meXLgW_WIhOMZ8aHKA
az alábbi tartalmak válnak elérhetővé:

Június 3.
20: 00 óra

Facebook klippremier - Hazám, hazám

Június 4.
08: 00

Elérhetővé válnak az alábbi tartalmak Youtube-on:









10: 00

12: 00-16: 00

Dokumentumfilm a trianoni békediktátum aláírásáról a Középés Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvánnyal együttműködésben
Dokumentumfilm a Trianonnal kapcsolatos Új világ születik
időszaki kiállításról a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvánnyal együttműködésben
Koltay Gábor: Trianon - dokumentumfilm
Fekete Ibolya: Anyám és más futóbolondok a családból játékfilm
Budai Cukrászda (1935) játékfilm
Erdély - Gyergyószentmiklós: Bagossy Brothers Company
roadmovie-ja
Vajdaság - Rúzsa Magdi road movie-ja

Rendkívüli történelemóra a békediktátum aláírásáról és annak
következményeiről a youtube csatornánkon a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvánnyal
együttműködésben
Koncertek a youtube csatornán – facebook beharangozóval

Többek között: Szvorák Kati, Caramel, Miklósa Erika, Novák Péter,
Keresztes Ildikó, Dér Heni, Takács Nikolas, Molnár Levente, Bocskor
Bíborka
16: 30

PáI István Szalonna Nemzeti Összetartozás Napjára készített koncertje a
youtube -on – facebook beharangozóval

18: 00

A Ghymes Együttes Nemzeti Összetartozás Napjára készített koncertje a
youtube csatornánkon – facebook beharangozóval

20: 00

Ákos Nemzeti Összetartozás Napjára készített koncertje a youtube -on
– facebook beharangozóval

21: 00

Csík Zenekar Nemzeti Összetartozás Napjára készített koncertje a
youtube -on

22: 00

Az Ismerős Arcok Nemzeti Összetartozás Napjára készített koncertje a
youtube -on

A fentieket szeretnénk szíves figyelemébe ajánlani!

A Hungarofest elkötelezett a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó történelmi ismeretek
terjesztésében, melyet számos, főképp multimédiás és közösségi eszközzel is segít.
Iskolai versenyek, applikációk (www.idokapuk.hu, https://hunyadi1456.hu) segítségével
interaktív lehetőségek bevonásával támogatjuk a diákok edukációját.
Hiszünk abban, hogy a fiataloknak kiemelten szóló online rendezvény forma és a modern
multimédiás eszközök teljes körű használata is a fentieket támogatja.
Ha eseményeinkről közvetlen és folyamatos tájékoztatást szeretne, kérjük, hogy küldjék el
számunkra elérhetőségeiket (iskola neve, címe, e – mail címe, szaktanár neve, szaktanár email címe) a jelentkezes@hungarofest.hu emailcímre.
Beküldött adataikat felhasználását természetesen a vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekkel
összhangban használjuk (tájékoztató alább).
Ha ismer olyan kollegát, akit fenti felhívásunk szintén érdekelhet, kérjük juttassa el hozzá
levelünket!
Szíves segítségét tisztelettel köszönöm!

Budapest, 2020. 05. 27.

Varga Szilvia, Hungarofest igazgató

Az adatkezelő neve: Hungarofest Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Társaság) Az adatkezelő elérhetőségei: 1026 Budapest, Sodrás u. 16.Az adatkezelés célja és
jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az aláírt adatlap visszaküldését
követően Társaság értesíthesse az érintettet további akcióiról, eseményeiről, illetve hírlevelet
küldjön. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapszik. A kezelt adatok köre: név, iskola
neve email cím, szaktanár neve és e-mail címe. Az érintett aláírásával egyidejűleg hozzájárul
ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező kezelje. A személyes adatok tárolásának időtartama:
az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig Az érintett kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az adatkezelő (azaz a Társaság). Az adatok hordozhatóságához való jog
gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az érintett – nyilatkozatának a
fenti címek bármelyikére történő megküldésével – bármikor dönthet úgy, hogy az
adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az egyéb közigazgatási vagy
bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül a Játékos jogosult arra, hogy amennyiben az érintett
szerint az adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy
mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5. 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410.

