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„A D Y  É S  É N ”  V I D E Ó  P Á L Y Á Z A T  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

I. Fogalmak 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez; Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi 

szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 

eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit 

az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére 

vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

II. Adatkezelő 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 

64.; a továbbiakban: Adatkezelő). 

III. Az Érintettek köre 

Az Adatkezelő szervezésében zajló „Ady és én” elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) 

jelentkező valamennyi személy, aki „Az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
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helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet)” szerint személyes adatot 

adott meg Adatkezelő számára, és a Rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerint önkéntes, kifejezett 

hozzájárulását adta ahhoz, hogy Adatkezelő személyes adatait kezelje. 

IV. Az adatgyűjtés és adatkezelés célja 

Az Érintettek adatainak kezelése az Adatkezelő szervezésében zajló Pályázatban való részvétel 

megszervezése, a díj kiadása, továbbá a Pályázat promotálása érdekében történik. Adatkezelő az 

érintett személyes adatait csak az ezen célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

V. A kezelt személyes adatok köre 

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket az Érintett önkéntesen ad meg. Az 

érintett személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő 

adatbázisába az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatával összhangban bekerüljenek. 

Adatkezelő az Érintett azonosítása érdekében az alábbi személyes adatokat kezeli: 

 az Érintett neve (vezeték- és utóneve), 

 az Érintett születési helye, ideje, 

 az Érintett anyja neve, 

 az Érintett lakóhelye vagy postacíme, 

 az Érintett telefonszáma, 

 az Érintett elektronikus elérhetősége (e-mail címe). 

VI. Az adatkezelés módja és jogalapja 

Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatás, illetőleg az Adatvédelmi 

Szabályzatában meghatározott célokra, módon és mértékben használja fel. Az adatkezelés jogalapja az 

Érintettnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása, amely az Érintett 

akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel 

félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez, valamint a Rendelet 6. 

cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint az Adatkezelőnek a pályázat honlapján közzétett „Részvételi 

szabályzat és általános szerződési feltételek” 1.2 pontja szerinti szerződés teljesítése. 

VII. Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő az Érintett azon személyes adatait, amelyek kezeléséhez hozzájárult, a hozzájárulás 

megadásától (a Pályázatra jelentkezéstől) számított 5 (öt) évig kezeli. 

VIII. Az adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés 

módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési 

intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság 

hatékony megvalósítása, másrészt az Rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek 

jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.  
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IX. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása 

Az Érintett személyes adatai harmadik személyeknek csak az Érintett előzetes tájékoztatásán alapuló, 

jelen nyilatkozat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, 

illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az 

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági 

adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az 

adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. 

Az Érintett a Pályázatra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő 

által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, 

ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek 

részére, továbbá hogy a kezelt adatokat az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 

személyek megismerhetik, amennyiben az Adatkezelő feladatai ellátásához szükséges. 

A Pályázatra történő jelentkezéssel az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott 

adatok kezelése kapcsán az Adatkezelő mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása 

végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót 

bízzon meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az általa megadott adatokat a szükséges 

mértékben továbbítsa. 

Amennyiben Adatkezelő az Érintett adatkezeléshez történő hozzájárulásának megadását követően 

adott megbízást harmadik fél részére az adatok feldolgozására, Adatkezelő köteles az Érintett számára 

az adatfeldolgozásra irányuló szerződés megkötését követő 3 (három) munkanapon belül az Érintett és 

Adatkezelő között szokásos kapcsolattartási mód alkalmazásával felvilágosítást adni az adatfeldolgozó 

személyéről és elérhetőségeiről, az adatfeldolgozás jogalapjáról és céljáról, az érintett adatok köréről, 

és az Érintett jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről. A fenti kötelezettségének Adatfeldolgozó az 

adatfeldolgozásról szóló tájékoztatónak saját honlapján való közzétételével is eleget tehet. Ilyen 

esetben az adatfeldolgozási tájékoztató feltöltéséről, valamint az Érintettnek az adatfeldolgozásról 

szóló tájékoztatás pontos elektronikus elérhetőségét illető felvilágosításáról Adatkezelő a jelen pont 

szerinti határidőben gondoskodni köteles. 

X. Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az Érintett a Rendelet 13. 15-21 valamint 34. cikk rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatást kérhet 

az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat 

esetén annak törlését az Adatkezelőnél kinevezett adatvédelmi tisztviselőnél az adatvedelem@mtva.hu 

e-mail címen. 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, 

hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak 

továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt az Érintett kéri, kezelése jogellenes, az hiányos, vagy 

téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság 

elrendelte. 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. 
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Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét 

vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg 

egyértelműen. 

Az Érintett vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes 

adatának kezelése ellen, ha 

 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; 

 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. 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást indokolatlan késedelem 

nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe 

véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az 

érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 

kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

 Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. 

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, 

vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a 

határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. 

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.) fordulhat. Az 

adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye 

fennáll. 


