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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Pályázaton résztvevők részére 

 

Az Ökológiai Kutatóközpont Nemzeti Botanikus Kertje a „NYOMOZZ NÖVÉNYEK 

UTÁN AZ IRODALOMBAN!” című pályázatán résztvevők személyes adatait az alábbiak 

szerint kezeli. 

 

1. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselője 

 

Adatkezelő: Ökológiai Kutatóközpont 

Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 29. 

Postacím: 1113 Budapest, Karolina út 29. 

E-mail: titkarsag@ecolres.hu 

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve: SALDO Pénzügyi Tanácsadó és 

Informatikai Zrt.  

Adatvédelmi tisztviselő postacíme: 1135 Budapest, Mór utca 2-4. 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: gdpr@saldo.hu 

Adatvédelmi tisztviselő telefonos elérhetősége: +36 1 237 9810 

 

2. A személyes adatok kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja, a kezelt 

adatok köre 

 

Az adatkezelés céljai: a pályázat kiírása; pályázó általános iskolás osztályok azonosítása, az 

osztály pedagógusával való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás; pályázattal kapcsolatos 

kommunikáció lebonyolítása; közreműködés a pályázatok benyújtásában; a benyújtott 

pályázatok vizsgálata; pályázatok elbírálása, a döntés közlése. 

 

Az adatkezelés során az osztályt képviselő, nevében a pályázatot benyújtó pedagógus 

nevének, elérhetőségének (telefon vagy e-mail cím), mint személyes adatoknak a kezelése 

történik, melynek jogalapja a pedagógus (érintett) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás 

bármikor visszavonható, ez esetben a már benyújtott pályázat érvénytelennek, 

visszavontnak minősül. 

 

A műveket készítő diákról az adatkezelő semmilyen személyes adatot nem kezel. 

 

Az adatokat az érintettől gyűjti az adatkezelő, azokat a pedagógusok a pályázat 

benyújtásakor adják meg. Ennek elmaradása esetén az adatkezelő nem tudja felvenni a 

kapcsolatot az osztály képviseletében eljáró pedagógussal. 
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3. A személyes adatok címzettjei  

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra, azokat az adatkezelő dolgozza fel, a pályázat 

elbírálása során a pedagógusokkal való kapcsolattartást, a nyeremény átadását az 

adatkezelő végzi. 

 

4. A személyes adatok tárolásának időtartama 

 

Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy pályázat 

elbírálásától, illetve a nyeremény kiosztásától számított 2 évig tárolja. 

 

5. Jogok és jogorvoslati lehetőségek: 

 

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az 

adatkezelő, valamint az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének fent megadott elérhetőségei 

bármelyikére küldheti (írásban / szóban, postai úton / elektronikus levélben / telefonon / 

személyesen). 

 

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg: 

- érintett bármikor megkérdezheti, hogy van-e folyamatban adatkezelés rá 

vonatkozóan és jogosult meghatározott információkat megkapni az 

adatkezeléssel összefüggésben (hozzáférési jog) 

- bármikor kérheti, hogy a pontatlan adatot az Adatkezelő helyesbítse 

(helyesbítéshez való jog) 

- meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat (törléshez való jog) 

- tekintettel arra, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja is van, úgy a hozzájárulás 

visszavonása nem eredményezi feltétlenül a személyes adat törlését. 

- meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett kérésére az Adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést (adatkezelés korlátozásához való jog) 

- bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, valamint, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog) 

- az érintett az adatkezelés jogalapjára tekintettel nem jogosult arra, hogy 

tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog) 

 

Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való 

jogát, illetve a panasza adatkezelő által történő kivizsgálásával nem elégedett, úgy az 

irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: 

 

Kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítéségét 

(címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Tel: 061 391 

1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

A panaszügyintézés rendje itt érhető el: https://naih.hu/adatkezeles-erintettjekent-fordulok-

a-hatosaghoz  

Továbbá a jogai megsértése miatt bírósági eljárást is kezdeményezhet, a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék, vagy az általános szabályok szerint illetékes 

törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt. A bíróságok illetékességi területéről itt 

tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso.  
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Budapest, 2023. február 27. 

 


