
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató az „AUTTALENT 2023 - Együtt a tehetségekért" pályázat

keretében végzett adatkezeléshez

5.1 Adatkezelő
Megnevezés: Együtt az Autistákért Alapítvány

Székhely: 1027 Budapest, Margit körút 12.

E-mail cím: info@egyuttazautistakert.hu

Képviselő neve:

Szijjártó-Nagy Szilvia, elnök

Gubcsó Balázs, stratégiai és operatív vezető, kuratóriumi tag

5.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A pályázat benyújtása során rendelkezésre bocsátott személyes adatok (pályázó neve,

születési helye, születési ideje, lakcíme, anyja neve, telefonszáma, a 18. életévét be

nem töltött, vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló pályázó esetén a

törvényes képviselő neve, lakcíme, telefonszáma, a beküldött képeken, felvételen

szereplő személyek arcképmása) kezelésének célja a beérkező pályamunkák elbírálása

eredményeként kiválasztott nyertesek értesítése, támogatási szerződések megkötése, a

pályázat eredményeinek kommunikációja.

5.3 Az adatkezelés jogalapja
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban:

GDPR)

A hozzájárulás megadásával a pályázónak lehetősége nyílik a pályázaton való

részvételre, ennek keretében pályaműve elbírálására. A hozzájárulás megadása

önkéntes, mellőzése a benyújtott pályamű érvénytelenségét eredményezi. A

hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtt a

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás

visszavonása a pályázat visszavonásának minősül.

5.4 A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama
A kezelt adatokat az Alapítvány a pályázat lezárta után 5 évig őrzi meg.

5.5 Az adatkezelés körülményeivel összefüggő további érdemi tények
Az adatkezelés során az Alapítvány megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel

gondoskodik a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosításáról,

ennek érdekében pályázati eljárás során az adatokhoz kizárólag az elbírálásban

közreműködő személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal, továbbá az adatokhoz



hozzáférési jogosultsággal rendelkezők köre minden esetben dokumentált,

visszakereshető, ellenőrizhető.

Az adatkezelés során adattovábbításra, illetve adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül

sor.

5.6 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
A GDPR 15-18. cikkében foglaltaknak megfelelően jogosult

• a hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében tájékoztatást kérni személyes
adatai kezeléséről, valamint kérni a kezelt személyes adatok rendelkezésre
bocsátását,

• a helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében kérni a kezelt személyes adatok
helyesbítését, illetve kiegészítését,

• a törléshez való jog érvényesülése érdekében kérni a kezelt személyes adatok
törlését;
• az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében kérni az adatkezelés
korlátozását.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése érdekében kérelmét továbbíthatja az
Alapítvány részére az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítésének korlátozása, kérelme elutasítása,
vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://www.naih.hu/ )
fordulhat (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)

https://www.naih.hu/

