ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campuson kiírt
„Mi leszek,ha nagy leszek?” rajzpályázattal kapcsolatos adatkezelésről
Adatkezelő megnevezése
Teljes név:
Cím:
Képv.:

Érintett szervezeti egység:
Kapcsolattartó:
E-mail cím:
Telefonszám:
Székhely:
Postai cím:

Eszterházy Károly Egyetem
3300 Eger, Eszterházy tér 1. sz.
Dr. Liptai Kálmán rektor és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
13/A. § (6) bek., valamint az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzat 41.§ (6) bek. alapján 2017. 06.16. napján kelt megbízás szerint Dr. Tresó
Andrásné kancellár-helyettes
Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus
Kovácsné Burunkai E. Patrícia
burunkai.patricia@uni-eszterhazy.hu
+36/518-304
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

Jogszabályi háttér
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 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
A kezelt adatok köre
Személyes adatok
a) a pályázó gyermek neve (családi
és utónév), életkora
b) a pályázó gondviselőjének neve
(családi és utónév), telefonszáma,
értesítési e-mail címe és értesítési
postacíme

Az adatkezelés célja, az adattovábbítás feltételei
Az adatkezelés célja, A gyermek megadott adatait a pályázat lezárásáig, az
esetleges díjak átadásáig kezelje a rajzpályázat vonatkozásában, annak
érdekében, hogy a nyertes pályázat esetén értesíteni tudja a rajz készítőjét,
illetve beazonosítható legyen, hogy melyik alkotás kinek a műve.
A szülő által megadott adatok harmadik fél számára nem kerül átadásra.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása a GDPR 6.cikk (1). bek. a) pontja alapján.
Az adatkezelés időtartama
Az Eszterházy Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus a gyermek megadott adatait a pályázat lezárásáig, az
esetleges díjak átadásáig kezeli a rajzpályázat vonatkozásában, annak érdekében, hogy a nyertes pályázat esetén
értesíteni tudja a rajz készítőjét, illetve beazonosítható legyen, hogy melyik alkotás kinek a műve.
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az adatokhoz való hozzáférés
Az Ön által megadott személyes adatokat az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus munkatársa
kezeli, kizárólag a rajzpályázattal kapcsolatban. Az Egyetem nem adja át kiskorú gyermeke Ön által megadott személyes
adatait harmadik félnek.

Adatbiztonsági intézkedések
Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan és papíralapon gyűjti. Az adatkezelő az Önként
megadott adatokat az Egyetem által üzemeltetett szervereken tárolja. Az Egyetem az adatok tárolásához más cég
szolgáltatásait nem veszi igénybe.
Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a megadott személyes adatokat védje, többek között a
jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az Infotv. 14.§-a alapján Önt a tárolt személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
• tájékoztatáshoz való jog,
• helyesbítéshez való jog,
• törléshez való jog.
Tájékoztatáshoz-kéréshez való jog
Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Egyetemtől a következőkről:
• mely személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen adatkezelési céllal,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli.
Az Ön kérésének az Egyetem 7 napon belül az Ön által megadott elérhetőségekre küldött levélben tesz eleget. A
hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a pályázat beadásakor megadott e-mail címéről
kezdeményezze a kérést.
Helyesbítéshez való jog
Ön a megadott e-mal címen kérheti, hogy a pályázó megadott személyes adatai módosításra kerüljenek. Ennek
keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, címe, telefonszáma, vagy más személyes adata. A
kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást a kérés
beérkezését követő 7 napon belül elvégezzük.
Törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy az Egyetem részére megadott, önkéntes hozzájárulása alapján
kezelt személyes adatokat töröljük. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 7 napon belül teljesítjük, melyről a
pályázat beadásakor megadott e-mail címén értesítjük.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Elsődlegesen kérjük, hogy panaszával forduljon bizalommal közvetlenül az adatkezelőhöz, igyekszünk az esetlegesen
előforduló jogsérelmeket orvosolni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában
jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetősége:
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Fentieken túlmenően jogainak megsértése esetén fordulhat a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszékhez.

