Tájékoztató a pályázatokon- /oktatáson/ rendezvényeken részt vevők adatainak kezeléséről
Kérjük, hogy mielőtt pályázati // résztvevői szándékát elküldi részünkre, olvassa el figyelmesen az alábbi adatkezelési
tájékoztatót! Az adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződés megkötésének feltétele.
Adatkezelő:
név:
székhely:
nyilvántartási száma:
honlap:
facebook oldal:
képviseli:

Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
01-09-308718
www.ntgn.hu
https://www.facebook.com/médiaképzés
Tímár Alpár László, ügyvezető

Adatvédelmi felelősök és elérhetőségeik:
név:
vezetékes telefonszám:
mobil telefonszám:
e-mail cím:

Harmos Beáta Ildikó
0036 20 374 0083
harmos.beata@ntgn.hu

Tájékoztató:

Az Ön személyes adatai
kezelésének célja:

Az Ön személyes adatai
kezelésének jogalapja:

A Társaság jogos érdekén
alapuló adatkezeléssel
kapcsolatos jogos érdekek
leírása:

A személyes adatok
címzettjei (azaz azok a
személyek, akik vagy amelyek
részére a munkáltató
személyes adatot továbbít):

1

Összefoglalóan az Ön személyes adatai kezelésének célja Ön és a Társaság között
Ösztöndíj-támogatási szerződés létesítése, a szerződésesben foglaltak teljesítésének
dokumentálása, így a tehetséggondozási programban való részvételének biztosítása,
ösztöndíj támogatás folyósítása, illetve az ezekhez szükséges nyilvántartások vezetése,
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, illetve a Társaság által szervezett
eseményeken való részvétel biztosítása. Ennek érdekében kezeljük az Ön alábbi adatait:
név, anyja neve, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, születési idő és hely, neme,
állampolgársága, adóügyi illetősége, személyazonosító igazolvány száma, adószám, TAJ
szám, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, munkaidő, szervezeti egység és
munkáltató, arcképmás
Az Önről kezelt egyes személyes adatok meghatározása a jelen tájékoztató mellékletében
található.
- a Társaság jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
- jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
- az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
- Az Önről kezelt egyes személyes adatok kezelésének jogalapjai a jelen irat mellékletében
találhatók.
A GDPR lehetővé teszi az adatkezelő Társaság számára azt, hogy valamely jogos
érdekére alapozza az adatkezelést. Ez alól kivétel lehet, ha az Ön érdekei, alapvető jogai
és szabadságai elsőbbséget élveznek a Társaság érdekeivel szemben.
A Társaság jogos érdeke, hogy a tehetséggondozási programban, illetve az eseményeken
résztvevőként megjelentek tekintetében a fentebb felsorolt adatokat kezelje, ezzel is
biztosítva a működésére vonatkozó előírásoknak való megfelelést. Ezen jogos érdeket
egy érdekmérlegelési teszt keretében összevetettük azzal, hogy Önnek esetlegesen
milyen jogai sérülhetnek. Az érdekmérlegelési teszt elérhető a Társaság honlapján
(www.ntgn.hu)
Az ön személyes adatait vagy azok egy részét a tehetséggondozási programban
közreműködő munkatársaknak, oktatóknak, számviteli szolgáltatást nyújtó megbízottnak,
rendezvényeken szállodai vagy társszervezői szolgáltatást nyújtó megbízottnak adjuk át.
Az Ön eseményekre történő jelentkezésével kapcsolatos adatkezelést a Társaságnál az
ügyvezető, a Társaság rendezvény szervezéssel foglalkozó munkatársai és a
regisztrációs feladatokat ellátók, adatfeldolgozók végzik.

Harmadik országba (vagy
nemzetközi szervezet részére)
történő adattovábbítás:
A személyes adatok
tárolásának időtartama,
illetve ezen időtartam
meghatározásának
szempontjai:

Az adatkezeléssel
kapcsolatban Önt megillető
jogok:

A hozzájáruláson alapuló
adatkezeléssel kapcsolatos
jog:
A szerződésen alapuló
adatkezeléssel kapcsolatos
tájékoztatás:
Az automatizált
döntéshozatal tényével –
ideértve a profilalkotást is –
kapcsolatos tájékoztatás:

Tiltakozás az adatkezelés
ellen:
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Az Ön adatait nem továbbítjuk harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
Az Ön személyes adatait az alábbi időtartamban kezeljük:
- létrejött szerződés vonatkozásában kezelt adatokat a jogviszony megszűnését követő 50
(ötven) évig
- rendezvényen való részvétel vonatkozásában kezelt adatok tekintetében a trendezvény
lezárulását követő 1 (egy) évig.
Ön a GDPR szabályai alapján kérheti a Társaságtól:
- az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azaz információt kérhet
arról, hogy Önnel kapcsolatban milyen adatokat kezelünk. Ezen adatokról másolatot is
kérhet, amennyiben az mások jogait nem érintheti hátrányosan;
- az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, például, ha elérhetősége
megváltozik;
- az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, kivéve – többek között – ha az adat
kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges;
- az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását. Ha valamely adat
korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatot kizárólag tároljuk; egyéb adatkezelés
kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, továbbá fontos közérdekéből történhet;
- Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen valamely saját helyzetével
kapcsolatos okból. Ilyen esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak;
- Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
(adathordozáshoz való jog). Ezen jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatkezelés az
Ön hozzájárulásán vagy a szerződéskötési szándékon alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.
Ha valamely személyes adatát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Önt megilleti az
a jog, hogy e hozzájárulást bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonása
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
Ha valamely személyes adata kezelésének jogalapja szerződés teljesítése, ez esetben
Ön köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában a szerződést nem
tudjuk Önnel megkötni.
Az ösztöndíj-támogatási szerződés alapján Ösztöndíjas, illetve rendezvényen részt vevők
adatainak kezelésével összefüggésben nem kerül sor ilyen adatkezelésre.
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Társaság jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ilyen esetben a Társaság ezen
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A jogi
igényérvényesítéshez
kapcsolódó
adatkezelés
vonatkozásában
elvégzett
érdekmérlegelési teszt a Társaság Adatkezelési Szabályzatának 11. számú mellékletét
képezi, és elérhető az Adatkezelő honlapján.

Adatbiztonságról történő
tájékoztatás:

Az adatkezeléssel
kapcsolatos jogorvoslati
jogok:

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre
annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően
a Társaság biztosítja az ösztöndíj támogatási jogviszonnyal, valamint a rendezvényeken
történő részvétellel kapcsolatos iratok fizikailag zártan és digitálisan titkosított fájlokban
történő kezelését. A Társaság megfelelő hozzáférési és jogosultsági szintek
meghatározásával intézkedett arról, hogy az Ön személyes adatai biztonságban
legyenek. Ennek megfelelően az Ön jogviszonyával összefüggő dokumentációjához,
valamint a rendezvényeken részt vevők személyes adataihoz kizárólag a Társaság
munkavállalói férnek hozzá.
Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban
- a Társaság adatvédelmi felelőseihez, vagy ügyvezetőéhez közvetlenül fordulni:
A Társaság: Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja, 42.
adószám: 26224082-1-42
nyilvántartási szám: 01-09-308718
statisztikai számjel: 26224082-8559-572-01
képviseli: az ügyvezető
adatvédelmi felelős: Harmos Beáta Ildikó
telefonszám: 06-20-374-0083
e-mail cím: ntgnkft@gmail.com
weboldal: http://www.ntgn.hu
- vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
- vagy mind az adatvédelmi hatóság, mind az Adatkezelő döntésével szemben bírósághoz
fordulni. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes hatáskörrel rendelkező bíróság:
Fővárosi Törvényszék
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.
- Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt
is megindíthatja a pert.

Budapest, 2020. január 2.
Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
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PÁLYÁZATON - / OKTATÁSON / RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL ALAPJÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
ISMERTETÉSE

1.

Érintett
személyes
adatok köre

Adatkezelés
célja

Adatkezelés Érintettek
jogalapja
köre

Pályázaton,
oktatáson
résztvevő
adatainak
kezelése

az érintett
hozzájárulás
a, szerződés
teljesítéséhez
neve, anyja neve,
szükséges
állandó lakcíme,
adatkezelés
ideiglenes
[GDPR 6.
lakcíme, születési
cikk (1)
ideje és helye,
bekezdés b)
személyazonosító
pont], jogi
igazolvány
kötelezettség
száma, adószám,
pályázók,
teljesítése
TAJ szám,
hallgatók
[GDPR 6.
állampolgárság,
cikk (1)
adóügyi illetőség,
bekezdés c)
telefonszám, epont],
mail cím,
jogszabályon
bankszámlaszám,
alapuló
munkaidő,
kötelezettség
szervezeti egység
teljesítése
és munkáltató
/Ptk. 3:63 §
(1), 3:80 § i)
pont/

Budapest, 2020. január 2.
Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
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Adattovábbítás

Adatkezelési
Adatkezelés
tájékoztatásért
időtartama
felelős

ügyvezető,
oktatási program
vagy rendezvény
szervezéssel
foglalkozó
Károkozás,
munkatársai,
bűncselekmény
költségtérítés
vagy
vagy ösztöndíj
szabálysértés
számfejtését,
felmerülése
kötelező
esetén az adatok
adatszolgáltatást átadásra kerülnek
végző
az eljáró
munkatársak,
hatóságoknak,
számviteli
egyéb
szolgáltatást
szervezeteknek
végző, támogató,
(pl. bíróság).
regisztrációs
feladatokat ellátók
adatfeldolgozók

A
jogviszony
tájékoztatásért
fennállásáig,
a Társaság
majd
kijelölt
megszűnését
adatvédelmi
követő 50
felelősei
évig
felelősek.

Adatokat
megismerheti

