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Pályázatra vonatkozó adatkezelési tájékoztató  

A Boldogasszony Iskolanővérek (székhely: 1092 Budapest, Knézich utca 5-7.; 
„Iskolanővérek”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete („Rendelet”) 13. 
cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint 
kezeli a pályázattal kapcsolatos személyes adataid: 

1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő 

A személyes adataid tekintetében az adatkezelő a Boldogasszony Iskolanővérek (székhely: 1092 
Budapest, Knézich utca 5-7.). A személyes adataid az Iskolanővérek két posztulánsa fogja 
kezelni. 

Az Iskolanővérek adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az Iskolanővérek adatvédelmi 
tisztviselője: dr. Sipos Adrienn, e-mail cím: adatvedelem@iskolanoverek.hu. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

Az Iskolanővérek a pályázattal kapcsolatos az alábbi személyes adataid kezeli: 

• a neved, iskolád és az osztályod a beazonosításod céljából, 

• a pályázatra beküldött fotóid a pályázaton való részvétel és a pályázatod elbírálása céljából,  

• a neved, iskolád és az osztályod és a pályázatra beküldött fotóid az eredmény 
nyilvánosságra hozatala céljából kezeli. 

A személyes adataid kezelésének jogalapja  

• a beazonosításod és a pályázaton való részvételed, valamint a pályázatod elbírálása céljából 
kezelt személyes adataid kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése (általános 
adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), 

• az eredmény nyilvánosságra hozatala céljából kezelt személyes adataid jogalapja a 
szerződés teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 

Ha az Iskolanővérek által meghirdetett pályázaton részt szeretnél venni, akkor a neved, iskolád 
és osztályod megadása, valamint a pályázatodról készült fotó(k) megküldése elengedhetetlen.  

3. Személyes adatok címzettjei 

Az Iskolanővérek a digischola@iskolanoverek.hu e-mail címre megküldött személyes adataid a 
levelezőrendszerének szolgáltatója, a Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft 
Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Írország) részére teszi 
hozzáférhetővé. 

Az Iskolanővérek az eredményt elérő pályázatok tekintetében a neved, iskolád és osztályod, 
valamint a pályázatodról készült fotót az iskolanoverek.hu honlapon nyilvánosságra hozza és az 
Iskolanővérek papíralapon és online elérhető magazinjában megjelenteti. 

4. Az adatkezelés időtartama 

Az Iskolanővérek a digischola@iskolanoverek.hu e-mail címre megküldött személyes adataid 
2021. december 31. napjáig őrzi meg. 

Az Iskolanővérek az eredményt elérő pályázatokkal kapcsolatos adatokat a honlapján 2025. 
június 30. napjáig teszi elérhetővé.  

Az Iskolanővérek a magazinjában megjelenő személyes adataid papíralapon az utolsó elérhető 
példány kezelésének időtartamára kezeli, online pedig 2025. június 30-ig teszi elérhetővé. 
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5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Iskolanővérek a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított 
adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi a részedre. 

6. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaid gyakorlásával kapcsolatban az 
Iskolanővérek adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatsz az adatvedelem@iskolanoverek.hu e-
mail címen. 

A személyes adataiddal kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolhatod: 

6.1 Hozzáféréshez való jog 

Visszajelzést kérhetsz az Iskolanővérektől arra vonatkozóan, hogy az Iskolanővérek 
kezeli-e a személyes adataid. Ha kérésed a személyes adataid másolatának kiadására is 
irányul, az Iskolanővérek azokat a rendelkezésedre bocsátja. 

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. 

6.5 Adathordozhatósághoz való jog gyakorlása 

Kérheted, hogy az Iskolanővérek bocsássa rendelkezésedre a megadott személyes 
adataid géppel olvasható formátumban. 

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 jogaidnak megsértése esetén panaszt nyújthatsz be a 
hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím:   1363 Budapest, Pf. 9. 
Cím:    1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Telefon:    +36 (1) 391-1400 
Fax:    +36 (1) 391-1410 
E-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu. 

Hatályos 2020. november 16. napjától 
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