A Zöldenergia fotópályázat 2020 során kezelt személyes adatokra
vonatkozó adatkezelési tájékoztató
A Boldogasszony Iskolanővérek (székhely: 1092 Budapest, Knézich u. 5-7.; adószám: 197193591-43; „Iskolanővérek”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a
Zöldenergia fotópályázat 2020 során a személyes adataid.

1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő
A személyes adataid adatkezelője a Boldogasszony Iskolanővérek (székhely: 1092 Budapest,
Knézich u. 57.; adószám: 19719359-1-43).
Az Iskolanővérek adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az Iskolanővérek adatvédelmi
tisztviselője az adatvedelem@iskolanoverek.hu e-mail címen érhető el.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Iskolanővérek a személyes adataid
•

a fotópályázatra történő jelentkezés rögzítése,

•

a veled való kapcsolattartás,

•

a korcsoportod beazonosítása,

•

a pályázatra beküldött fotóid azonosítása,

•

a pályázati forrással való elszámolás céljából kezeli.

A személyes adataid kezelésének jogalapja
•

a fotópályázatra történő jelentkezés rögzítése tekintetében a szerződés megkötését
megelőzően kérésedre történő lépések megtételéhez szükséges (általános adatvédelmi
rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont),

•

a veled való kapcsolattartás, a korcsoportod beazonosítása és a pályázatra beküldött fotóid
azonosítása tekintetében a szerződés teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés b) pont),

•

a pályázati forrással való elszámoláshoz szükséges személyes adatok tekintetében az
Iskolanővérek jogos érdeke (azaz a pályázati feltételek teljesítésének alátámasztása,
valamint a pályázati kiírás szerint szükséges elszámolás és beszámoló elkészítése).

3. Személyes adatok címzettjei
A Zöldenergia fotópályázat 2020 során kezelt személyes adataid az Iskolanővérek harmadik fél
részére nem adja át.

4. Az adatkezelés időtartama
Az Iskolanővérek a Zöldenergia fotópályázat 2020 során kezelt személyes adatokat 5 évig kezeli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
5.1

Az Iskolanővérek a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított
adtakezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.

5.2

Az Iskolanővérek az adatkezelési tájékoztató módosításáról a jelentkezés során
megadott e-mail címen értesít.
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6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaid gyakorlásával kapcsolatban az
Iskolanővérek adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatsz az adatvedelem@iskolanoverek.hu email címen.

6.1

Hozzáféréshez való jog
Visszajelzést kérhetsz az Iskolanővérektől arra vonatkozóan, hogy az Iskolanővérek
kezeli-e a személyes adataid.

6.2

Helyesbítéshez való jog
Kérheted, hogy az Iskolanővérek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan
személyes adataid vagy egészítse ki a hiányos személyes adataid.

6.3

Törléshez való jog
Kérésed esetén, az Iskolanővérek indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes
adataid, ha (i) az Iskolanővéreknek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból,
amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) az Iskolanővérek személyes adatait jogellenesen
kezelte, (iii) az Iskolanővérek jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes
adatokat törölni.

6.4

Adatkezelés korlátozásához való jog
Kérheted a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha (i) vitatod a személyes adatok
pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és a személyes adatok törlését ellenzed, (iii)
az Iskolanővéreknek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok
korlátozását igényled.

7. Jogsértés esetén tehető lépések
7.1

Ha úgy gondolod, hogy az Iskolanővérek megsértette a jogaid a személyes adatok
kezelése során, akkor lépj velünk kapcsolatba az adatvedelem@iskolanoverek.hu e-mail
címen.

7.2

A személyes adataidra vonatkozó jogaid megsértése esetén panaszt nyújthat be a
hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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 cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu.

Hatályos 2020. február 7. napjától
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