Adatkezelési tájékoztató
A Nők a Balatonért Egyesület, mint adatkezelő, az „Év Balatoni Háza 2018.” díj pályázatra
jelentkezők, valamint a a benevezett épületek tulajdonosai és kivitelezői tekintetében
személyes adatokat (név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím) kezel, ezért tájékoztatási
kötelezettség terheli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (2) bekezdése szerint. Az adatkezelés
megfelel a jelen tájékoztatóban, és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelő a személyes adatokat a pályázat lebonyolítása és
kapcsolattartás céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett
hozzájárulása. Az érintett a pályázatra való jelentkezésével feltétel nélkül, kifejezetten
hozzájárul, hogy nevét a honlapon és a nyertes listán; továbbá nevét, címét, telefonszámát, email címét a Szervező a pályázat lebonyolítása, valamint kapcsolattartás céljából kezelje.
Az adatkezelésre jogosult: a pályázat lebonyolítója, a Nők a Balatonért Egyesület (8230
Balatonfüred, Lóczy L. u. 62. Tel: 87/788-728, 30/474-4233, e-mail: titkar@nabe.hu,
nabeelnok@nabe.hu)
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő mindaddig kezeli a Pályázó fent megjelölt
személyes adatait, amíg az adatkezelés célja fennáll. A Pályázó Pályázat visszavonása iránti
kérelme esetén az adatkezelő a Pályázó személyes adatait azonnal törli. A Szervező kizárólag
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény által meghatározott esetekben jogosult Pályázó adatait Pályázó adatkezeléshez való
hozzájárulása visszavonását követően kezelni.
A pályázat lebonyolítását követően az adatkezelő az érintett adatait az eredményhirdetéstől
számított egy évig kezeli.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati kötelezettségek
Az Infotv. 14. §-a szerint az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes
adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy
zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatok
kezeléséről, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adattovábbítás esetén annak jogalapjáról,
illetve címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére
írásban adja meg a tájékoztatást.
Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely az
adatok törlését kizárta.

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat törli, ha kezelése jogellenes, vagy, ha az
érintett kéri, illetve a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem
orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatok kezelésének célja
megszűnt, azt a bíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
Az adatkezelő az adatok törléséről, helyesbítéséről, törléséről az érintettet értesíti.
Az Infotv. 21. §-a szerint az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
•

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő, vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén,

•

ha a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

•

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével
nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő az érintett
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt, ha az a
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
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