
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A 25 éves Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és 

az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által a 2018. évben meghirdetett "Modern kori 

barlangrajzok” pályázathoz kapcsolódóan megadott személyes adataik kezelésének 

megkezdése előtt az alábbiakról tájékoztatjuk. 

 

1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei 

Adatkezelő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság  

Adatkezelő képviselője: Veress Balázs igazgató 

Adatkezelő elérhetőségei: 

Székhely: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.   

E-mail cím: info.anp@t-online.hu 

Telefon: +36-48-506-000  

Fax: +36- 48-506-001 

Honlap: www.anp.hu, http://anp.nemzetipark.gov.hu  

Adatvédelmi tisztviselő: adatvedelmi.tisztviselo.anpi@gmail.com   

 

2. Az adatkezelés célja 

A Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és az 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által 2018. évben meghirdetett "Modern kori 

barlangrajzok” pályázaton való részvétel okán a pályázó beazonosítása, a pályázat 

lebonyolítása. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja 

A pályázók önkéntes hozzájárulása. 

Azon pályázók esetében, akik az alkotások beküldésekor a 16. életévüket még nem töltötték 

be, személyes adataik kezeléséhez törvényes képviselőjük hozzájárulása szükséges. 

A pályázó a pályamű megküldésével engedélyezi, hogy a pályázat szervezése és eredményes 

lebonyolítása céljából személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezeljék. Az 

adatkezelő minden személyes adatot, amelyhez a felhasználás során jut hozzá, bizalmasan és 

a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. 

A pályázó a pályamű megküldését a nyilvánosságra hozatal szándékával teszi. A pályázó a 

pályamű megküldésével kijelenti, hogy a pályázat feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a 

pályázathoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a benyújtott 

alkotást, a pályázó nevét, korosztályát, települését a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar 

Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ezen 

rendezvényéhez kapcsolódó kampányaiban felhasználhassa, az ANP területén, illetve a „25 

éves a Nemzeti Kulturális Alap” témájú kiadványokban közzétehesse. Továbbá hozzájárul, 

hogy az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a pályázati nyertes, valamint a nem nyertes, de 

bemutatásra érdemesnek ítélt pályaműveket nyomdai úton előállítsa, és bemutassa az 

alkotásokat fotókon, cikkekben, valamint egyéb audiovizuális anyagokban, illetve az alkotást, 

a pályázó nevét, korosztály megjelölésével közzétegye a Facebook oldalán, honlapján, a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, sugározza, azt bármely módon felhasználja és 

terjessze. 
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A pályázó ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait az adatkezelő alkalmazásában álló, 

kizárólag az erre a feladatra felhatalmazott, kijelölt munkatársak is megismerhessék. 

  

4. A kezelt adatok köre 

A pályázattal kapcsolatban az alábbi adatok kerülnek kezelésre: 

 a pályázó neve, lakcíme, életkora, nevezési korosztálya, telefonszáma, e-mail címe 

 a pályázó törvényes képviselő hozzájárulással kapcsolatos adatai a 16. életévét be nem 

töltött pályázó esetén: a pályázó törvényes képviselőjének a neve, telefonszáma, e-

mail címe. 

 

5. Az adatkezelés időtartama, a személyes adatok tárolásának ideje 

A pályázó a csatolt hozzájáruló nyilatkozat alapján kifejezett hozzájárulását adja, hogy a 

2018. évi pályázattal kapcsolatos személyes adatait az adatkezelő a pályázat lebonyolítása 

érdekében megőrizze és kezelje 2 évig. Az adatkezelési időszak alatt nyilatkozatát bármikor 

visszavonhatja, vagy azt módosíthatja, kérheti személyes adatainak törlését. 

 

A beküldött alkotásokkal kapcsolatban megadott személyes adatokat kizárólag az erre a 

feladatra felhatalmazott, kijelölt munkatársak kezelik. A beérkezett alkotások biztonságos 

tárolásáról és őrzéséről kiemelten gondoskodik az adatkezelő. 

 

6. A pályázaton résztvevőket a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi 

jogok illetik meg 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény( Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános 

adatvédelmi rendelete (GDPR rendelet) alapján a pályázók jogai a következők: a hozzáférés 

joga, a helyesbítés joga, a törléshez (elfeledtetéshez) való jog, az adatok 

zárolásához/korlátozásához való jog, tiltakozáshoz való jog, a visszavonás joga és az 

adathordozhatósághoz való jog. 

 

Az adatkezelés során a pályázat kapcsán, mind a pályázó, mind a pályázó gyermek törvényes 

képviselője személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérheti az 

adatokhoz való hozzáférését, a pályázati anyagban megadott személyes adatok helyesbítését, 

zárolását, illetve személyes adatainak törlését is, a pályázati anyaggal kapcsolatos adatairól 

bármikor másolatot kérhet, valamint bármikor kérheti a pályázati anyaggal megadott 

személyes adatai kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

 

7. Jogorvoslati lehetőségek 

A pályázókat megillető jogorvoslat kapcsán tájékoztatjuk, hogy bármilyen, adatkezeléssel 

kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Igazgatóság jelen Adatvédelmi 

tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén, jogsértés észlelése esetén az 

Igazgatóság igazgatójához vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat ügyének kivizsgálása 

végett. Az Igazgatóság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a pályázót a jelen tájékoztatóban 

rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  

 



Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési 

cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

honlap: www.naih.hu), arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

jogsértés történt, vagy az Igazgatóság jogellenes adatkezelést végez. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Igazgatóság ellen bírósághoz fordulhat.  


