A Szerintem… Fiatalok egy egészségesebb jövőért! pályázat és kapcsolódó
weboldal adatkezelési szabályzata
Az APPLiA Magyarország Egyesülés (a továbbiakban: „APPLiA”) nagy gondot fordít
a személyes adatok védelmére, így a pályázati anyagokat és egyéb kapcsolódó
személyes adatokat kizárólag az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések –
ideértve különösen az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) betartása mellett
kezeli.

A személyes adatok kezelője a pályázat kiírója, az APPLiA Magyarország
Egyesülés (1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20.; e-mail cím: info@applia.hu).

Kezelt adatok, adatkezelés célja és jogalapja:
KEZELT ADATOK
Nevezési lapon szereplő
adatok (név, születési
idő,
lakcím,
iskola,
osztály,
törvényes
képviselő
neve,
telefonszáma,
e-mail
címe, aláírás)
Beküldött
pályázati
anyagok
Nyertes
anyagok

Nyertesekről
fényképek

pályázati

készült

Nyertesekről
készült
fénykép és pályázat
Videofelvétel
a
nyertesekről (werkfilm,
kampányfilm)

ADATKEZELÉS CÉLJA
ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A
pályázaton
való GDPR 6. cikk (1) b) –
részvétel,
szerződés teljesítése
kapcsolattartás,
eredmény
kihirdetésével
kapcsolatos értesítés.
A
pályázat
lebonyolítása, nyertesek
kiválasztása.
Nyertes
pályázati
anyagok
megosztása
harmadik felekkel (uniós
jogalkotók,
szakmai
szövetségek,
média
képviselői)
Naptár
készítése,
fényképek felhasználása
(pl.
megosztás
a
vonatkozó
Facebook
oldalon, hazai és külföldi
konferenciákon).
Nyertesekről
készült
fénykép és pályázat
megosztása az e célból
létrehozott weboldalon.
Werkfilm, kampányfilm
készítése és megosztása
(YouTube,
Facebook,
sajtóközlemény, hazai
és
külföldi
konferenciákon, TV).

GDPR 6. cikk (1) b) –
szerződés teljesítése
GDPR 6. cikk (1) f) – az
adatkezelő jogos érdeke

GDPR 6. cikk (1) a) –
hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) a) –
hozzájárulás
GDPR 6. cikk (1) a) –
hozzájárulás
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A személyes adatok címzettjei:
•
•

•

A nyertes pályázati anyagokat (illetve azokból vett gondolatokat)
megosztjuk a kampány, valamint az APPLiA Facebook-oldalán.
A naptár adott heti oldalát közzétesszük az APPLiA Facebook-oldalain. A
naptárat és bizonyos pályázati anyagokat eljuttatunk uniós
jogalkotókhoz, szakmai szövetségekhez, és a média képviselőihez. A
naptárakat nyereményjátékok során promóciós ajándékként is
felhasználhatjuk.
A kampányfilmeket, illetve a werkfilmet megosztjuk a Facebookon és
YouTube-on, valamint elérhetővé tesszük bármely érdeklődő TV
csatorna, műsor számára.

A képeket, gondolatokat, kisfilmeket prezentációkban, hazai és külföldi
konferencia-előadásokban is megjelenítjük. A személyes adatok megőrzési
ideje:
Nem nyertes pályázók esetében személyes adataikat a pályázat lezárulását
követő 8 napon belül töröljük.
Nyertes pályázók személyes adatait 2022. augusztus 31. napjáig őrizzük meg.
APPLiA a nyertes pályázó fényképe és pályaműve (vagy abból történő idézés) bármilyen
közzététele esetén – beleértve a www.youthforfuture.hu weboldalt is - , a pályázó
nevét (legalább keresztnevét) feltünteti. APPLiA a pályázó neve mellett feltüntetheti
a pályázó életkorát, továbbá iskolájának nevét és azt a várost, ahol az iskola
található. Egyéb személyes információt APPLiA a pályázóról sehol nem tesz közzé.

Érintetti jogok:
JOG

MIT KÉRHETSZ? (AZ ADOTT JOG TARTALMA)
Kérés esetén tájékoztatunk, hogy kezeljük-e
valamely személyes adatodat. Amennyiben igen,
Az
adatokhoz
való
további információkat is a rendelkezésedre
hozzáférés
bocsátunk, amely az adatok kezelésére
vonatkozik.
Kérheted, hogy pontatlan személyes adatodat
A helyesbítéshez való jog javítsuk (helyesbítsük), valamint hiányos adataidat
kiegészítsük.
Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll,
kérésedre töröljük személyes adataidat:
A törléshez való jog

-

már nincs szükségünk személyes adataidra
abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;

-

visszavontad a hozzájárulásodat;

-

tiltakoztál az adatkezelés ellen (és nincs
más jogszerű ok az adatkezelésre);
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-

jogellenesen kezeltük adataidat;

-

jogszabály
törlésére.

kötelez

minket

az

adatok

Kérheted, hogy az adataidat ne kezeljük tovább,
ha:

Az
adatkezelés
korlátozásához való jog

Az
adathordozhatósághoz
való jog

A tiltakozáshoz való jog

Hozzájárulás
visszavonása

Panasz benyújtása

-

vitatod az adatok pontosságát;

-

az adatok kezelése jogellenes, de nem
szeretnéd, hogy az adatokat töröljük;

-

nekünk már nincs szükségünk adataidra,
de te igényled azokat;

-

tiltakoztál az adatkezeléshez.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adataidat
(csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem
vizsgáljuk kérelmedet.
Kérésedre odaadjuk neked személyes adataidat,
amelyeket te bocsátottál rendelkezésünkre. Ezen
adatokat jogosult vagy más adatkezelőnek
továbbítani.
Ha nem szeretnéd, hogy személyes adataidat
kezeljük, jogosult vagy az adatkezelés ellen
tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az
adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
jogaiddal, érdekeiddel, szabadságaiddal, vagy
amelyek
jogi
igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez
vagy
védelméhez
kapcsolódnak.
A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod. A
hozzájárulás visszavonása
nem
érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
Jogosult vagy arra, hogy panaszt tegyél egy
felügyeleti
hatóságnál,
amennyiben
úgy
gondolod, hogy az adataid kezelése során nem
tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A
magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 1 391 1400
honlap: www.naih.hu

A pályázat kiírója, az APPLiA Magyarország Egyesülés a pályázati kiírás
megváltoztatásának jogát fenntartja.
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