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HEVES MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL 

 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal által meghirdetett 

„Készség és Képzelet a fenntARThatóságért” című rajzpályázaton résztvevők és törvényes 

képviselőik tájékoztatást kapjanak az őket érintő adatkezelésről.  

 

 

1. Adatkezelőre vonatkozó információk 

 

Megnevezése:  Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) 

Székhelye:   3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

Postafiók:   3301 Eger, Pf.: 216. 

Telefon:    +36 (36) 521-500 

E-mail:   titkarsag@heves.gov.hu  

Honlap:   http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

Képviselője:  dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott 

 

2. Adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó információk 

 

Neve:    dr. Vizes Violetta 

Elérhetősége:  adatvedelem@heves.gov.hu  

 

3. Adatkezelés célja  

 

A pályázat lebonyolítása, nyertes pályázókkal történő kapcsolatfelvétel, nyeremények átadása. 

 

4. Kezelt adatok köre 

 

- pályázó kiskorú neve, lakcíme, évfolyama, köznevelési intézményének neve, címe 

- törvényes képviselő neve, elérhetősége (e-mail cím, postai elérhetőség, telefonszám) 

- díjátadó eseményen résztvevők képmása 

 

Az Adatkezelő kizárólag a szükséges mértékben és ideig, a pályázat sikeres lebonyolítása 

érdekében kezeli a személyes adatokat. A pályázat beküldésével a pályázó és törvényes 

képviselője hozzájárul, hogy a pályaműveket, a pályázó nevének, évfolyamának, valamint a 

pályamű címének egyidejű feltüntetésével az Adatkezelő közösségi médiafelületén is 

közzétegye. Az Adatkezelő a rajzpályázat díjátadóján fényképfelvételeket készíthet, amely 

felvételek az Adatkezelő hivatalos honlapján, közösségi médiafelületén is megjeleníthetőek. 

Az egyéb adatokat kizárólag a pályázat lebonyolításában közreműködő, Adatkezelő által 

foglalkoztatott személyek ismerhetik meg. 
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5. Az adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének
1
 (a 

továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.  

 

6. A személyes adatok tárolásának időtartama 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a pályázat lezárását és nyeremények átadását követően, de 

legkésőbb 2022. január 31. napjáig törli, kivéve az alábbi adatokat: pályázó neve, évfolyama, 

érintettek képmása (a közösségi médiafelületen, hivatalos honlapon közzétett adatok). 

 

A kivételi körbe tartozó adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.  

 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, ami nem érinti a visszavonás 

előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
• tájékoztatáshoz való jog (Jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről.) 

• hozzáféréshez való jog (Jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes 

adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes 

adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintet adatkezeléssel kapcsolatos 

jogai; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.) 

• helyesbítéshez való jog (Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját 

kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.) 

• törléshez való jog (Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 

az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban meghatározott feltételek 

fennállása esetén.) 

• korlátozáshoz való jog (Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 

GDPR-ban meghatározott feltétel valamelyike teljesül.) 

• jogorvoslat (Jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelése tekintetében jogai védelme érdekében az 

illetékes felügyeleti hatóságnál, vagy az illetékes bíróságnál jogorvoslattal éljen.) 

 

8. Jogorvoslati lehetőségek 

 

Felügyeleti hatóság eljárásának kezdeményezése 

Panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben a 

személyes adatainak kezelése megítélése szerint jogszabályellenes. 

 

1 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 helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 
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Cím:   1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Posta cím:   1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon:   +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400 

Fax:   +36 (1) 391-1410 

E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap:   http://naih.hu  

 

Bírósági eljárás kezdeményezése 

Bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

előírások megsértésével kezeli. A pert az Ön – választása szerint –a lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes törvényszék vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt 

indíthatja meg (https://birosag.hu/birosag-kereso).  
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