A
„Megálmodni, megcsinálni, megélni” kreatív pályázat
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója
Millenáris Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 1620., cégjegyzékszám: 01-09-895196, adószám: 20644633-2-41; a továbbiakban: Társaság vagy
Adatkezelő) a „Megálmodni, megcsinálni, megélni” kreatív pályázat során kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy tevékenysége megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek, különösen a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: Rendelet).
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy kizárólag az Adatkezelő ezen munkakörben érintett vagy arra
feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz a szükséges
mértékben, feladatuk ellátása körében.
Az Adatkezelő személyes adatot nem továbbít harmadik fél részére, amely szabály alól kivételt képez
a jogszabályi kötelezettség alapján megvalósuló adatszolgáltatás (pl. bíróság, nyomozó hatóság,
ügyészség stb.).
Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő a felsoroltakon kívül más adatot Önről nem kezel,
munkatársait pedig minden információ tekintetében titoktartásra kötelezi. Az Adatkezelő nem kezel
olyan személyes adatot, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
1.

Az adatkezelés célja, jogalapja

A Társaság által meghirdetett „Megálmodni, megcsinálni, megélni” kreatív pályázaton részt vevőkkel
való kapcsolattartás, továbbá a nyeremény eljuttatása a pályázat nyerteseinek.
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a.) pontja.
2.

Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket az Érintett a „Megálmodni,
megcsinálni, megélni”- pályázat lebonyolításához, önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára
vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak az Adatkezelő rendelkezésére, és amelyeknek a
Millenáris Nonprofit Kft. által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen,
kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta. Cselekvőképtelen kiskorú személy nyilatkozatához
szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása.
Az Adatkezelő által kezelt adatok köre (Pályázó és Törvényes képviselő a továbbiakban: Érintett)
•
a Pályázó:
- neve;
- életkora;
- anyja neve
•
Törvényes képviselőjének:
- neve;
- lakcíme;
- e-mail címe;
- telefonszáma
3.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A Millenáris tevékenysége ellátásához a jelen tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe.
Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag a Millenárissal kötött szerződés és a kapott
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utasítások szerint jogosult eljárni. A Millenáris ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az
Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli
hozzájárulásával jogosult.
A Millenáris a CyClick Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 17-21.-1 13., cégjegyzékszám: 0109-338119, adószám: 24128337-2-41) szolgáltatásait veszi igénybe az Adatkezelő weboldalainak
futtatási környezetének biztosításhoz.
4.
Az adatkezelésre jogosultak és a kezelt adatokhoz hozzáféréssel
rendelkezők köre
Az adatkezelésre az Érintett hozzájárulása alapján a Millenáris Nonprofit Kft. által végzett adatkezelési
tevékenység során az alábbi természetes személyeknek van hozzáférése a Pályázó, illetve a Törvényes
képviselő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz:
A Társaság:
- Kommunikációs és Marketingigazgatóságnak munkatársai
- Közönségszolgálati Iroda munkatársai
5.

Az adatkezelés módja

Az Adatkezelő az Érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag saját
rendszerében - így különösen a „Megálmodni, megcsinálni, megélni” - pályázat lebonyolításához
kapcsolódó adatbázisban, saját nyilvántartásában, illetve ezen nyilvántartásokból végzett rendszeres
adatmentéseknek megfelelően tárolja és kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatásban meghatározott
célból kezeli. Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden
ésszerű technikai és szervezési lépést és intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes
adatok biztonsága biztosított legyen, hogy az adatokhoz illetéktelen, az adatkezelésre nem jogosult és
a 3. pontban nem nevesített személy ne férhessen hozzá.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára
hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan
hozzáférés ellen védett legyen.
6.

Az adatkezelés időtartama

A szükséges cél megvalósulásáig, azaz a „Megálmodni, megcsinálni, megélni” - pályázat befejését
követő maximum 90 napig, vagy az Érintett által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve
a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi.
7. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
A rögzített adatok tekintetében az Adatkezelő a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság:
- székhely: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
- cégjegyzékszám: 01-09-895196
- adószám: 20644633-2-41
- képviseli: Dankó Virág Cecília, ügyvezető igazgató
- e-mail: dpo@millenaris.hu
8.

Az Érintett jogai, jogorvoslat

A tájékoztatáshoz való jog:
Bármely érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen
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adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; kinek, mikor, milyen jogszabály alapján,
mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést; vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve
különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.
A helyesbítéshez való jog:
Bármely érintett kérheti bármely adatának módosítását vagy kiegészítését. Erről kérelmére
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást
kell küldeni.
A törléshez (elfeledtetéshez) való jog:
Bármely érintett kérheti adatának törlését, ha
a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek
kínálásával kapcsolatosan került sor. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg
kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
A zároláshoz, korlátozáshoz való jog:
Bármely érintett kérheti adatának zárolását, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást
kell küldeni.
A tiltakozáshoz való jog:
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés
ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak
megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást
kell küldeni.
Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett kérheti az Adatkezelőtől, hogy a rá vonatkozó, az érintett által hozzájárulás jogalapján az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az
adatkezelés automatizált módon történik.
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Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.
A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, ilyen irányú igényét az Adatkezelő illetékes
munkatársánál jelezze felénk, a palyazat@almokalmodoi.hu vagy a dpo@millenaris.hu e-mail címen,
vagy személyesen a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelyén (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.).
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-3911400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet.
9.

Egyebek

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Az
esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintettet.
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