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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete 

által „Az év információs jogi szak-, évfolyam- vagy záródolgozata” pályázat kapcsán végzett személyesadat-kezelésekről 

 

 

 

A pályázat lebonyolítása személyes adatok kezelésével jár, erről a GDPR 13. cikkének (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást nyújtjuk. 

1. Az Adatkezelőre vonatkozó információk: 

 

Megnevezése: A Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete 

Székhelye és postacíme: 5600 Békéscsaba, Eötvös u. 2. 

E-mailcíme: elnok@madat.hu 

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett, ugyanakkor bármilyen adatkezelési kérdéssel, érintetti kérelemmel elérhető elnökségünk 

az alábbi emailcímeken: 

 

elnok@madat.hu 

alelnok@madat.hu 

fotitkar@madat.hu 

  

mailto:elnok@madat.hu
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Cél Adatkör Jogalap Adatkezelési idő Címzettek 

Kapcsolattartatás a 
pályázóval, a 

pályázati 
feltételeknek 

történő megfelelés 
ellenőrzése, a 

beérkezett pályázati 
anyag elbírálása 

A pályázó hallgató neve, születési 
helye és ideje, a felsőoktatási 
intézmény megnevezése, az 
igazolás valamint a pályázó 

elektronikus levelezési címe, 
telefonszáma 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja – 

szerződés előkészítése 
az érintett 

kezdeményezésére, 
illetve szerződés 

teljesítése, ahol az 
érintett szerződő fél 

A pályázatok birtokunkban lévő 
példányát a bírálattól számított 15 
napon belül megsemmisítjük. 

 

 
domainszolgáltató 
ATW Internet Kft. 

H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. 
fsz. 1. 

Adószám: 13471868-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-09-736956 

 
 

A kiválasztott 
pályamunkák 

díjazása, díjazás 
eljuttatása a 
pályázóhoz 

A helyezést elérő pályázó neve, 
születési helye és ideje, lakcíme, 

bankszámlaszáma az összeg 
utalásához, számlavezető bank 

neve, 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja –
szerződés teljesítése, 

ahol az érintett 
szerződő fél 

a kifizetéssel kapcsolatos 
információkat a számviteli 

törvény 169.§ (1) bekezdése 
szerint őrizzük meg 

könyvelés: 
ANRI Profi Bt. 

5600 Békéscsaba, Őr u. 14. 

A díjazott pályázók 
nevének és 

pályázatának 
közzététele a 

MADAT honlapján és 
a pályázatban 

szereplő további 
felületeken 

A helyezést elérő pályázó neve és 
felsőoktatási intézménye 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja –
szerződés teljesítése, 

ahol az érintett 
szerződő fél 

A www.madat.hu honlapon a 
közzétételt követő 1 évig 

önálló adatkezelő címzettek: 
gdpr.news.hu  

Bovard Adatvédelmi és Szolgáltató  
Kft. 1123 Budapest, Greguss utca 12. 

fszt 5., 
adatvedelmiszakerto.hu, 

PPOS  Audit Kft. 2120 Dunakeszi, 
Szabadka u. 26. fszt. 24.  

bluekey.hu 
Bluekey Kft. 5600 Békéscsaba, 

Eötvös u. 2.  
 Infokommunikáció és Jog 

Kiadója:   HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft. 

1037 Budapest, Montevideo u. 14. 
domainszolgáltató 

http://www.madat.hu/
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ATW Internet Kft. 
H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. 

fsz. 1. 
Adószám: 13471868-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-736956 

 

 

ÉRINTETTI JOGOK 
 
Hozzáféréshez való jog 
 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása 

mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok 

tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint ha az fennáll,  az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást 

is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban 

biztosított megfelelő garanciákról is. 

Az érintettnek joga van az adatairól másolatot kapni oly módon, hogy az más jogait és szabadságait ne sértse (a nem rá vonatkozó adatokat kitakarjuk). 
 
 
Helyesbítéshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől, ennek során kérjük megjelölni, hogy milyen adatát szeretné helyesbíteni és mi a 
helyesbített adat. 
 
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 
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Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, 

hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben. Az adatkezelő 

az általa nyilvánosságra hozott a személyes adat fent meghatározott esetben történő törlésekor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 

adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 

törlését. 

A hozzájárulás visszavonása 

Az érintett a tájékoztatóban megjelölt, hozzájárulásán alapuló adatkezelések tekintetében jogosult hozzájárulását visszavonni. A visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét a visszavonás nem érinti. 

 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében foglalt esetekben.  
 
Adathordozhatósághoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy - a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, - ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat 
a rendelkezésére bocsátotta, továbbá, hogy - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Ez 
a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 
 
Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok 
 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá 
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, 
hogy ezt kérelmezi vagy sem. 
 
 
Az érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén 
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A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a halálát követő érintetti jogok gyakorlása érdekében nyilatkozatot tegyen 
(ügyintézési rendelkezés, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat fogadható el). 
 
A nyilatkozattétel érdekében, továbbá az elhunyt érintett halálát követő joggyakorlás tárgyban az a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken kell a MADAT 
elnökségével kapcsolatba lépni. 
 
Aki elhunyt érintett kapcsán szeretne jogokat gyakorolni, mivel ez iratok bemutatásával jár, személyes megjelenés szükséges hozzá. Aki kijelölő nyilatkozat alapján 
jár el, az alábbi dokumentumokat hozza magával: 
 
● saját személyazonossága igazolására személyi igazolványt vagy jogosítványt, vagy útlevelet 
 
● az elhunyt halálának tényének és idejének igazolására halotti anyakönyvi kivonatot vagy bírósági határozatot vagy közjegyzői hagyatékátadó végzést 
 
● A kijelölő nyilatkozat meglétét ellenőrizzük, abból nem kell saját példányt felmutatni.  

 
Aki közeli hozzátartozó, az alábbi dokumentumokat hozzon magával: 
 
● saját személyazonossága igazolására személyi igazolványt vagy jogosítványt, vagy útlevelet 
 
● az elhunyt halálának tényének és idejének igazolására halotti anyakönyvi kivonatot vagy bírósági határozatot vagy közjegyzői hagyatékátadó végzést 
 
● annak igazolására, hogy a közeli hozzátartozói kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal születési anyakönyvi kivonatot vagy örökbefogadási határozatot vagy 
hagyatékátadó végzést 
 
 
E tényekről történő meggyőződést dokumentálnunk kell, de a fenti iratokról másolatot nem készítünk. Erről az adatkezelésről külön tájékoztatást adunk. 
 
 
A MADAT kérelemre tájékozta az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját, ha az érintett elhunytát követően valaki a jogokat gyakorolta, 
valamint az ennek során tett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az érintetti jogok gyakorlására jogosult személyt kijelölő nyilatkozatában megtiltotta. 
 
 
Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga 
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Az érintettek jogosultak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük, valamint az adatkezelő székhelye szerinti bíróság előtt jogorvoslati lehetőséggel, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), pedig panasszal élni az adatkezeléssel kapcsolatosan. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH), elérhetőségei az alábbiak: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), elérhetőségei az alábbiak: postai cím: 1363 Budapest, 
Pf. 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

 


