ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által meghirdetett #KREATÍV
pályázói részére az Alapítvány által kezelt személyes adatokról
Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön, illetve gyermeke személyes adatainak az Erzsébet a
Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által az Ön, valamint gyermeke
#KREATÍV pályázatra történő jelentkezéssel összefüggő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden
fontos információt megismerhessen.
Mit és miért kezelünk?
Az Ön, illetve gyermeke jelentkezésével összefüggésben személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:
a) pályázó gyermek személyazonosító adatai (név)
b) pályázó gyermek osztálya, intézményének neve és értesítési címe
c) pályázatért felelős kapcsolattartó személyazonosító adatai (név)
d) pályázatért felelős kapcsolattartó elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím)
e) szülő/törvényes képviselő személyazonosító adatai (név)
Az adatkezelés célja
a) az Alapítvány által meghirdetett #KREATÍV pályázatra benyújtott pályamunkák elbírálása, a
nyertes pályázók személyazonosítása, és a nyertes pályázok kiértesítése;
b) hogy az Alapítvány biztosítsa a nyertes pályázók és kísérőik részvételét az Erzsébet-karácsony
elnevezésű rendezvényen;
Az adatkezelés jogalapja
a) az Ön által a #KREATÍV pályázatra történő jelentkezés során adott hozzájárulása, gyermek estében
a szülő/törvényes képviselő hozzájárulása,
b) kapcsolattartó esetén a #KREATÍV pályázatra történő jelentkezés során adott hozzájárulása.
Adatainak kezelése 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
szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet),
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) alapján történik.
Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok
védelmében?
A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány:
székhely: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. emelet
nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék
nyilvántartási száma: 01-01-0011674
képviseli: Hornyák Tibor Kuratórium Elnöke, önállóan
Az Alapítvány erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel
az Ön és gyermeke személyes adataihoz.
Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által
büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás, továbbá az adóhatóság és a támogató

minisztérium (Emberi Erőforrások Minisztériuma) felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége
kivételével – nem továbbítja.
A rögzített adatok tekintetében az Alapítvány adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Meddig kezeljük az Ön adatait?
Az Alapítványra irányadó szabályozás értelmében a fent megjelölt adatokat 2019. december 31. napjáig, a
nyertes pályázók adatait 2024. december 31. napjáig kezeljük, azzal, hogy a pályaművek alkotóinak nevére
vonatkozóan, a szerzők névfeltüntetési joga miatt, az adatkezelés időtartama nem korlátozott.
Kérheti-e Ön az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?
Ön kérheti a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.
Ön továbbá jogosult visszavonni az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, amely esetben, ha az
adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Alapítvány törli az érintett személyes adatokat.
Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát.
Ön továbbá kérheti az adatok felhasználásának korlátozását, amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön
ellenzi az adatok törlését.
Végezetül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatokra az Alapítványnak már nincs szüksége az
Ön személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?
Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük,
valamint másolatot kérhet az Alapítvány által tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal –
ingyenesen teljesítjük.
Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást
követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek
valamelyikén jelezze felénk adatvédelmi tisztviselőnk részére:
a) Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. emelet
b) E-mail cím: adatvedelem@erzsebettaborok.hu
Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint
az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.
Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához
kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27.,
levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be,
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22c., www.naih.hu) fordulhat.

