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Adatkezelési tájékoztató 

a pályaválasztási programon, rendezvényen történő részvétel, és rajzpályázat kapcsán. 

 

Tájékoztatom Önt, hogy a pályaválasztási programon és rendezvényein történő részvételről a Zala 

Megyei Kormányhivatal (képviseli: Dr. Sifter Rózsa főispán, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi 

D. u. 10., elérhetőség: hivatal@zala.gov.hu, a továbbiakban: kormányhivatal) fotókat, videókat készít, 

valamint a programmal összefüggésben kiírt rajzpályázattal kapcsolatosan a tanulók által elkészített 

rajzokkal kapcsolatos személyes adatot a kormányhivatal tárolja, beazonosítható módon a 

rendezvényein és a rendezvényeihez kapcsolódó online felületen, a kormányhivatal pályaválasztási 

honlapján bemutatja. 

Adatkezelés célja: 

Az adatkezelés célja a pályaválasztási programon és rendezvényein történő részvétel dokumentálása, 

a programmal kapcsolatosan kiírt rajzpályázati anyagok díjazása, továbbá az előzőek nyomon 

követhetősége. 

Adatkezelés jogalapja: 

Az Ön részvétele a programon, rendezvényen, illetve a rajzpályázat esetében hozzájárulása. Az Ön 

által megadott adatokat az adatfeldolgozásban és kezelésben részt vevők bizalmasan, az Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek betartásával kezelik, tisztességes és átlátható 

módon. 

Kezelt adatok: 

A programon, rendezvényen való részvétele kapcsán készült kép- és hanganyag, valamint a 

rajzpályázat kapcsán az Önről illetve Önnek, mint Törvényes képviselőnek gyermekéről az 

Adatkezelési Nyilatkozaton megadott, az alábbiakban ismertetett adatainak kezelésére kerül sor: 

Rendezvényen részvétel, előadás: a) fénykép b) videó (kép és hanganyag) 

Rajzpályázat: a) neve, b) életkora c) iskolája,  d) osztálya. 

Adatkezelés folyamata és feldolgozása: 

Az adatkezelés, adatfeldolgozás és adattovábbítás az alábbi folyamatban valósul meg: 

- a pályaválasztási programon és rendezvényein részvételről kép- és hanganyag készülhet, az 

továbbításra kerülhet a foglalkoztatásért felelős minisztérium részére beszámoló részeként, 

- nyilatkozatot tölt ki a fent részletezett rajzpályázattal kapcsolatban keletkezett alkotások 

kezeléséről, tárolásáról, a rendezvényen történő bemutatásáról, díjazottként elismert tanuló 

nyereményátadásáról. 

Jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az 

adatbiztonság követelményének megfelelően kerül biztosításra. 
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Az adatkezelés időtartama: 

A rendezvény dokumentumainak megőrzési kötelezettsége 2023. december 31-ig tart, amely 

időpontig az adatok törlésére nincs lehetőség. 

Önnek joga van írásban kérelmezni az adatkezelőtől: 

- adatai pontosítását, helyesbítését, amennyiben adatai pontatlanok, helytelenek, vagy 

hiányosak; 

- hozzáférést az Önről tárolt személyes adatokhoz. 

A fentiekkel kapcsolatosan az érintett által az adatkezelőhöz benyújtott kérelmet annak benyújtásától 

számított legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy 

elektronikus úton értesíti. Jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vizsgálatát is kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése 

jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az Infotv-ben meghatározott jogainak 

érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. 

Továbbá – az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésre tekintettel – joga van a hozzájárulás 

bármely időpontban való visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Jogorvoslati lehetőségek: 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentésével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., 

telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy a 

polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság előtt érvényesítheti személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait. 

 

Adatvédelmi tisztviselő:  dr. Kósa Kitti Eszter 

E-mail: hivatal@zala.gov.hu, telefon: +36 92 507 716 

 

Kelt: Zalaegerszeg, 2022. szeptember 
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