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Alkotói pályázat szervezése során megvalósuló adatkezelés
Magyar H.P. Lovecraft Társaság
8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/II 1. em. 2.
Tomasics József elnök
Elektronikus úton: info@lovecraft.hu

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő által szervezett alkotói pályázat megszervezése és lebonyolítása.
Az érintett neve az érintett azonosítását szolgálja, az elérhetőségi adatok (e-mail cím) kezelése a
kapcsolatfelvétel céljából szükséges.
Amennyiben az adatkezelő a nyereményt az adatkezelő átadás-átvételi nyilatkozat aláírása
mellett adja át az érintettnek, ennek keretében rögzítésre kerül az aláírás dátuma, az érintett neve
és lakcíme, valamint aláírása.
Az adóazonosító kezelését az indokolhatja, hogy a - kisértékű üzleti ajándékozás keretében
átadásra kerülő – nyeremény tekintetében adott esetben adófizetési kötelezettséget von maga
után, ha egy kifizetőtől származó éves keretösszeg túllépésre kerül. A magánszemélyek
azonosítása adóazonosítószám alapján történik az SZJA rendszerben.
Adatkezelő kezelheti adott pályázat keretében az érintett életkorát, mely azért szükséges, mert
adott alkotói pályázatban a részvételt az Adatkezelő meghatározott életkorhoz kötheti.
Adatkezelő közzéteszi a pályázó nevét és pálya művet a honlapján, illetve közösségi médiafelületein.
Adatkezelő a pálya mű megküldése során kezelt személyes adatokat a pályázó természetes
személynek tulajdonítja.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, elérhetősége (e-mail címe), életkora, adóazonosítója, átadás-átvétel érdekében
kezelt adatok (aláírás, annak dátuma, név, lakcím).

Az érintettek köre:

Az adatkezelő által szervezett alkotói pályázaton résztvevő természetes személyek.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: A személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa
szervezett alkotói pályázatot oly módon bonyolítsa le, hogy az általa közzétett felhíváson szereplő
csatornára (e-mail címre) kérje az érintettek jelentkezését, valamint a pályázat lebonyolításához
szükséges személyes adataik megadását. Az adatkezelés az Adatkezelő mérlegelése alapján
nem korlátozza aránytalanul az érintettek jogait és szabadságait.

Az adatkezelés időtartama:

A cél megvalósulásáig: cél megvalósulásának kell tekinteni az alkotói pályázat teljeskörű
lebonyolítását.

Adatvédelmi tisztviselő
elérhetősége:
Az érintett jogai:

info@crackensys.hu;
crackensys@gmail.com
Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat,
illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint
rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: Adatkezelő az érintett ezirányú
kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú
fájlként megkapja.
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a
GDPR 21. cikke szerinti feltételek teljesülnek.
- ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya: ezen jog
általános jelleggel megilleti az érintettet.
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés
átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de Adatkezelő
a fenti elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára.
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben Adatkezelő az
érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását
visszavonni, mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Ezt a fenti elérhetőségen van
lehetősége megtenni.

- adatainak helyesbítését és törlését kérje: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan
késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17.
cikkében rögzített feltételek fennállnak.
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: ilyen irányú kérés esetén, amennyiben a
GDPR 18. cikkében rögzített feltételek fennállnak, Adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a
kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy az
adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti.
Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail címe)
szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó
megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett
igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.
Biztonsági intézkedések
általános leírása:

Adattovábbítás címzettje:
Profilalkotás:
Jogorvoslat:

Adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a személyes
adatokkal rendelkező tartalmakat elkülönített módon tárolja. Az adatkezelések felett érvényesíti a
jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen
hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns
kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.
Adatkezelő nem továbbítja az adatokat.
Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen
panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő
számára.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes
bírósághoz. A bíróságok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu

