
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

„AKADÁLYOK NÉLKÜL” DIÁKPÁLYÁZAT RÉSZTVEVŐI SZEMÉLYES ADATAINAK 

KEZELÉSÉHEZ 
 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(2016. április 27.) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet - GDPR)13. és 14. cikke alapján 

a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (a továbbiakban az 

Adatkezelő) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi 

tájékoztatást adja.  

 

ADATKEZELŐ ADATAI:  
Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület  

Bejegyzett székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. (új székhelye: 1089 Budapest, 

Bláthy Ottó utca 9.)  

Adószáma: 18086247-2-41  

Nyilvántartási száma: 01-02-0007581, Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi 

Törvényszék,  

Képviselői: Dr. Bödecs Béla, Miszori Attila törvényes képviselők,  

E-mail cím: info@egyesulet.iszt.hu  

Telefon: +36 1 238 0115  

Weboldal: akadalyoknelkul.hu 

 

ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a pályázat lebonyolítása, az abban történő 

pályázói részvétel biztosítása, a pályázókkal való kapcsolattartás, a nyertes pályázók értesítése 

továbbá a pályázat eredményéről a nyilvánosság tájékoztatása. 

 

ÉRINTETTEK: A pályázatban résztvevő személyek (a továbbiakban pályázó vagy Ön). 

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az adatkezelés jogalapja a pályázó hozzájárulása 

 (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) A pályázó a hozzájáruló nyilatkozaton található vonatkozó 

üres négyzet (checkbox) bepipálásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a 

pályázathoz megadott alább megjelölt személyes adatait a pályázat lebonyolítása, az abban történő 

részvétel biztosítása, a kapcsolattartás és a nyertesek értesítése céljából felhasználja és 

adatbázisaiban kezelje, továbbá a nyertesek nevét a honlapján vagy a tevékenységéről szóló 

tájékoztatóiban közzétegye, nyilvánosságra hozza, vagy a tudósítóknak átadja. A pályázó bármikor 

jogosult a megadott hozzájárulását visszavonni. A törvényes képviselő által megadott 

hozzájárulás(oka)t nagykorúsága esetén a gyermek is vissza tudja vonni. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Visszavonás módja: Az Adatkezelő fent megjelölt email címére vagy székhelyére írott kérelemmel. 

Tájékoztatjuk azonban, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén a pályázatban nem tud részt venni. 

 

A KEZELT ADATOK KÖRE: 
Név - A pályázó azonosításához szükséges. A nyertes pályázók neve a pályázati eredmény 

közzétételéhez is szükséges. 

E-mail cím - A pályázat lebonyolítása során a hatékony együttműködéshez, kapcsolattartáshoz 

szükségesek. 

Lakcím - A pályázat lebonyolítása során a kapcsolattartáshoz. Tanúk neve, lakcíme és aláírása: a 

hozzájáruló jognyilatkozat megtételének tanúsításához szükséges. Kiskorú pályázó esetén: 

törvényes képviselő neve, email címe, telefonszáma, lakcíme, levelezési címe - A pályázat 

benyújtásához és a kiskorú pályázó nevében a jognyilatkozat megtételéhez szükségesek.  



AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: a pályázat lebonyolításához és elbírálásához szükséges 

időtartam, legkésőbb a pályázat kiírt határidejét követő 3 hónap. A nyertes pályázók nevét az 

Adatkezelő a pályázat kiírt határidejét követő 3 hónapig kezeli, a pályázat eredményének 

közzététele érdekében. 

 

ADATOK TÁROLÁSA, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, PROFILALKOTÁS: Az adatokat 

biztonságos technikai környezetben rögzítjük és tároljuk. Biztosítjuk, hogy az adatok 

változatlansága igazolható legyen, védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől. Profilalkotást nem 

végzünk az adatkezelés kapcsán. 

 

HOZZÁFÉRÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS: A hozzáférés csak az arra feljogosított személyek 

(meghatározott munkatársak) számára lehetséges. Az adatokat nem küldjük tovább senkinek. Az 

adatok EU-n kívüli harmadik országba nem kerülnek továbbításra.  

 

AZ ÖN JOGAI: Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan tájékoztatást 

kapjon az Adatkezelőtől. Ön kérheti a rögzített adatainak helyesbítését. Kérheti a személyes adatai 

törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási jogával, ha az adatkezelés 

hozzájáruláson, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik, továbbá a jogos 

érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetén tiltakozhat az adatkezelés ellen a fenti 

elérhetőségeinken. Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől, hogy folyamatban 

van-e személyes adatainak kezelése, ha igen, akkor hozzáférést kaphat a kezelt személyes 

adataihoz. Önnek joga van másolatot is kapni a kezelt adatokról. Elhunyt személy adataival 

kapcsolatban az adatkezelőnél nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult hozzáférést, 

helyesbítést, törlést, korlátozást kérni, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, továbbá közeli 

hozzátartozó jogosult helyesbítést kérni, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen. Jogellenes adatkezelés 

vagy ha az adatkezelés célja a halál miatt megszűnt, a hozzátartozónak joga van az elhunyt 

adatainak törlését vagy korlátozását kérni az érintett halálát követő öt éven belül. A kérelme 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelme nyomán hozott 

intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. 

 

AZ ÖN JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI:  
1. Jelezze problémáját, észrevételét az Adatkezelőnek: személyesen, telefonon: +36 1 238 0115 

vagy az info@egyesulet.iszt.hu e-mail címen. 

2. Az Adatkezelő székhelye vagy az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz 

fordulhat. 

3. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panasszal: 1055 Budapest, 

Falk Miksa u. 9-11.  

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó. Az Ön adatait bizalmasan és az 

információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, 

illetve a fent meghatározott GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. 


