UNICEF alkotópályázat
Adatkezelési Tájékoztató
Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 16., a továbbiakban: "UNICEF Magyarország", vagy "Adatkezelő") mint adatkezelő az
„A világ, amelyben élünk”, illetve „Felnőttként ilyen világban szeretnék élni…” című alkotópályázattal
kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról, és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben ("Info tv.") foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeknek és követelményeknek, így
különösen a törvény 20. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés céljából
készítette és hozta nyilvánosságra. Az UNICEF Magyarország az alkotópályázatra pályázatot
benyújtók ("Pályázó") és a Pályázó törvényes képviselője ("Törvényes Képviselő"; Pályázó és
Törvényes képviselő együttesen "Érintett") által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat kezeli az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján.
1. A kezelt személyes adatok köre
Az UNICEF Magyarország kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket az Érintettek a
pályázati anyag részeként postai vagy elektronikus úton önkéntesen az UNICEF Magyarország
rendelkezésére bocsátottak, és amelyeknek az UNICEF Magyarország által történő kezeléséhez az
Érintett ezúton előzetesen önkéntes hozzájárulását adta.
A pályázati anyag beküldését követően az adatkezelő az Érintettek alábbi személyes adatait kezeli:
Pályázó esetén:







vezeték és keresztnév
e-mail cím
postacím
telefonszám
születési idő
törvényes képviselő(k) neve

Törvényes képviselő esetén:






vezeték és keresztnév
születési hely és idő
anyja leánykori neve
email cím
telefonszám

2. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az UNICEF Magyarország az Érintettek által rendelkezésére bocsátott 1. pont alatt felsorolt személyes
adatokat az „A világ, amelyben élünk”, illetve „Felnőttként ilyen világban szeretnék élni…” című
alkotópályázat lebonyolítása és a pályázattal kapcsolatban az Érintettekkel folytatott személyes
kapcsolattartás céljából kezeli. Ezen túlmenően, UNICEF Magyarország az Érintettek személyes
adatait saját célú reklámanyagoknak, ajánlatoknak, valamint egyéb hirdetési anyagoknak az
Érintettek részére közvetlen megkeresés módszerével, így különösen e-mailben, vagy postai úton,

esetlegesen telefonon, SMS, MMS útján történő küldésének céljából gyűjti és kezeli, amelyhez az
Érintett a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul.
Az UNICEF Magyarország által végzett adatkezelés az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. A
Pályázók, illetve Törvényes Képviselők a pályázati anyag beküldésével hozzájárulnak a megadott
személyes adataik UNICEF Magyarország általi kezeléséhez.
Az Info tv. 6. § (3) bekezdésének megfelelően a 16. életévét be nem töltött kiskorú Pályázó
hozzájárulásának érvényességéhez Törvényes Képviselőjének a pályázati anyaghoz csatolt
hozzájárulása szükséges. A Törvényes Képviselő a hozzájárulásban vezeték és keresztnevét, születési
helyét és idejét és anyja lánykori nevét köteles feltüntetni azonosíthatósága érdekében. A 16.
életévét betöltött kiskorú Pályázó hozzájárulásának érvényességéhez Törvényes Képviselőjének
hozzájárulása nem szükséges.
UNICEF Magyarország az Érintett személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásához
szükséges ideig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
3. Az adatkezelésre jogosultak és a kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre
Az adatkezelésre az Érintettek hozzájárulása alapján az UNICEF Magyarország által végzett
adatkezelési tevékenység során az alábbi természetes személyeknek van hozzáférése az Érintettek
által rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz: az UNICEF Magyarország mindenkori
alkalmazotti köre.
Az Adatkezelő a pályázatok adminisztrációja során adatfeldolgozót vesz igénybe, melynek eljárásáért
az Érintettel szemben felel, továbbá melynek személyéről annak változása esetén az Adatkezelő jelen
Adatkezelési Tájékoztató frissítésével tájékoztatást ad.
Az Adatfeldolgozó adatai:
Név: Kovács Anna Sára
Cím: 1114 Budapest, Magyari István u. 4.
E-mail: annasara.kovacs@unicef.hu
Telefonszám: +36 1 225 88 18
Weboldal: http://unicef.hu
4. Az adatkezelés módja, adatbiztonság
Az UNICEF Magyarország az Érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag
saját rendszerében - saját nyilvántartásában, illetve ezen nyilvántartásokból végzett rendszeres
adatmentéseknek megfelelően CD/DVD-lemezen - tárolja, és kizárólag a jelen Adatkezelési
Tájékoztatásban meghatározott célból kezeli. Az UNICEF Magyarország 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 vagy adatfeldolgozásra nem jogosult személy ne férhessen hozzá, az
adatokat jogosulatlanul ne változtassák meg, ne töröljék, az adatok nyilvánosságra ne kerülhessenek.
Az adatkezelő mindent megtesz az adatok véletlen sérülés, vagy megsemmisülése ellen. Az UNICEF
Magyarország olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt. Az UNICEF Magyarország 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.
Az UNICEF Magyarország által kezelt adatok a 2. pontban rögzített adatkezelési céltól eltérő célú
kezelésre, felhasználásra, illetve harmadik fél részére továbbításra és átadásra nem kerülnek, kivéve,
ha ehhez az Érintett előzetesen kifejezetten hozzájárult.
5. A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az UNICEF Magyarország által végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan az Érintettek az
alábbi jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek az Info tv. törvény rendelkezéseinek
megfelelően:
- Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről.
Tájékoztatásra vonatkozó kérelem esetén az UNICEF Magyarország köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában
megadni a kért tájékoztatást. Az e-mail útján közölt tájékoztatás írásbelinek tekinthető. Az adott
évben azonos adatkörre vonatkozó első tájékoztatási kérelem esetén a tájékoztatás ingyenes, egyéb
esetben költségtérítés állapítható meg. Az érintett kérheti, hogy - saját adatai vonatkozásában betekinthessen a nyilvántartásba.
- Az Érintett számára biztosítani kell, hogy kezelt személyes adatairól az adatkezelő másolatot adjon
ki. Az UNICEF Magyarország biztosítja, hogy az Érintettek a saját kezelt adataikról a megadott e-mail
vagy postai címük útján másolatot kapjanak.
- Az Érintett kérheti személyes adatai helyesbítését és törlését. A személyes adatot törölni kell, ha
kezelése jogellenes, ha az Érintett azt kéri, ha a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot
jogszerűen nem korrigálható -, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha azt a bíróság vagy az
adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet értesíteni kell. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Az Érintett által adott hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható. A 16. életévét be nem töltött kiskorú Pályázó visszavonó nyilatkozatához a törvényes
képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén az
UNICEF Magyarország a nyilatkozó Érintett minden kezelt személyes adatát a saját adatkezelési
nyilvántartásából haladéktalanul törli, ezen személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli.
Az Érintett jogosult az adatkezelési szabályok megsértése esetén UNICEF Magyarországnál tiltakozni
a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheti a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság
Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu,
www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz (az Érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék) fordulhat.
Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.
E-mail: unicef@unicef.hu

Telefonszám: +36 1 225 88 18
Az UNICEF Magyarország jelen Adatkezelési Tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.unicef.hu
oldalon. Az UNICEF Magyarország fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató
bármikor történő megváltoztatására. Amennyiben az Érintettnek olyan kérdése van, mely jelen
tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk.

