DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Adatkezelési tájékoztató a Rajzpályázatról

Jelen adatkezelési tájékoztató a Fotópályázathoz kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A
DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Rajzpályázatára való jelentkezéskor, a megadott személyes
adatok kezelése során a hatályos jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). Továbbá a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló,
2016/679 (EU) számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) rendelkezései alapján történik,
valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései
alapján.
ADATKEZELŐ NEVE:
DÓHSzK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő vagy Könyvtár)
Adatkezelő elérhetősége:
Szervezet székhelye és levelezési címe:
Szervezet vezető tisztségviselője:
E-mail:
Tel.:

2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos utca 6.
Lőrincz Róbert szakmai igazgató
dkvk@mail.dkvk.hu
(27) 341-853

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Adatvédelmi tisztviselő neve:
Sipos Győző
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
majert@mail.dkvk.hu
Adatkezelés célja és jogalapja:
Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a
Szervező a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és
azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása
érdekében azt harmadik félnek e célból átadja. Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a nyertes nevét, és lakóhelye városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése
mellett a Szervező az internetes honlapján nyilvánosságra hozza. A verseny résztvevőinek szintén
jogukban áll saját beküldött műveiket közzétenni.
Érintettek kategóriái:
A Pályázaton részvevő személyek.
Személyes adatok kategóriái:
A Pályázó által megadott nevét, iskoláját, osztály, és ha van, akkor a felkészítő tanár nevét
Címzettek kategóriái:
Az adatfeldolgozókról az adatkezelő kérés esetén tájékoztatást nyújt.
Az adatkezelés időtartama:
A pályázat során a pályázó személyes adatait kezeli, a pályázat lezárása után csak a pályamű és a pályázó
neve kerül megőrzésre.

Harmadik országba történő adattovábbítás:
Nem történik adattovábbítás.
Adatkezelési jogok és elvek:
Az Adatkezelő a pályázat során megadott személyes adatokat az Infotv. 4. §-ban meghatározott elvek
érvényesítése mellett kezeli továbbá az Infotv. 14. §-ban meghatározottak szerint biztosítja Pályázó jogait.
Ennek értelmében a Pályázó személyes adataihoz jogosult hozzáférni, azokról tájékoztatást kérni, továbbá
jogosult a személyes adatai helyesbítéséhez való jogával élni.
A pályázat lezártával a jelentkezéskor megadott személyes adatok (iskola, osztály, és a felkészítő tanár
neve) törlésre kerülnek. Az Adatkezelő pályamunkákat a szerző nevének feltüntetésével a pályázat
eredményhirdetését követő 1 évig őrzik meg.
A pályázó a pályázat során bármikor visszavonhatja részvételét, a majert@mail.dkvk.hu e-mail címre
küldött visszavonó nyilatkozattal. Az Adatkezelő ebben az esetben indokolatlan késedelem nélkül az
Infotv. 20. §-a alapján törli a Pályázó személyes adatait.
Technikai és szervezési intézkedések leírása:
A Könyvtár elektronikus információs rendszereiben kerülnek tárolásra az adatok. Az adatok hozzáférése
csak a feljogosított személyek számára lehetséges.
Jogorvoslat:
Információ, panasz
Amennyiben úgy véli, hogy gyermeke illetve az Ön személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Könyvtár adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.
Panasz ügyintézés a Hatóságnál
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt
benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a
Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt
jogainak gyakorlásával kapcsolatban. (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1530 Budapest, Pf.: 5, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400,
ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu)
Bíróság
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.
Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A
lakóhelye
vagy
tartózkodási
helye
szerinti
törvényszéket
megkeresheti
a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.
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