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Adatkezelési tájékoztató a Fiatal Nagykövet pályázat 

benyújtásához 

 

Ebben a tájékoztatóban gyerekek számára is közérthetően szeretnénk tájékoztatást 

adni arról, hogy milyen adataid állnak az UNICEF rendelkezésére akkor, ha 

benyújtod a pályázatot, hogyan tároljuk ezeket, és hogyan kérheted ezeknek a 

törlését. 

 

1. Milyen adatokat kezel az UNICEF a jelentkezőkről? 

Amikor beadod a jelentkezésedet a pályázatra, megkapjuk a nevedet, az 

életkorodat és az e-mail címedet, továbbá minden olyan személyes adatot, 

ami az önéletrajzodban szerepel, tehát a lakcímedet, a telefonszámodat, azt, 

hogy hova jársz iskolába. Birtokunkba kerül egy videó, amit a pályázathoz 

csatoltál, és te szerepelsz rajta, és ha az önéletrajzodhoz tartozik fénykép, 

akkor az a fénykép is. Emellett, ha nem múltál el még 16 éves, akkor a szülőd 

vagy gondviselőd nevét és e-mail címét is megkapjuk, és azt is személyes 

adatként kezeljük. 

  

2. Ki kezeli az adataimat? 

A palyazat@unicef.hu e-mail címre érkező leveleket Sebhelyi Viktória, az 

UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetője látja, akit a 

viktoria.sebhelyi@unicef.hu e-mail címen tudsz elérni. Ő az UNICEF 

Magyarország irodájában dolgozik, aminek a címe 1077 Budapest, 

Wesselényi u. 16. 

 

3. Meddig tároljátok az adataimat? 

A személyes adataidat 2019. október 31-ig tároljuk, eddigre mindenképpen 

döntést hozunk arról, hogy tagja leszel-e a Fiatal Nagyköveti Tanácsnak. Ha 

bekerülsz a csapatba, akkor önkéntes szerződést kötünk veled, ami 

szabályozza az adatkezelést, ha nem, akkor pedig töröljük a beérkezett 

jelentkezést és a videót is. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben nem fogsz 
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tőlünk kéretlen leveleket kapni, és nem lesz meg senkinek az e-mail címed, 

az önéletrajzod, az esszéd, vagy a beküldött videód. 

 

4. Ki fér hozzá még az adataimhoz? 

Az adataidhoz Sebhelyi Viktória mellett Kovács Anna Sára, az UNICEF Fiatal 

Nagykövet programjának koordinátora fér hozzá, az ő e-mail címe 

annasara.kovacs@unicef.hu, őt keresheted akkor is, ha kérdésed van a 

pályázattal kapcsolatban. A beérkezett pályázatokat a már meglévő Fiatal 

Nagyköveti Tanács tagjaival bíráljuk el, az UNICEF irodájában (1077 

Budapest, Wesselényi u 16.). Ők nem fogják megkapni a saját e-mail címükre 

a jelentkezéseket, azokat közösen nézzük végig az irodában. 

A beérkezett anyagokat nem osztjuk meg a honlapunkon, nem használjuk fel 

a közösségi médiában, és nem küldjük el más embereknek. 

 

5. Mi a teendőm, ha azt szeretném, hogy ne legyenek meg az UNICEF-nek 

ezek az adatok? 

A személyes adataid nyilvántartásból való törléséhez jogod van, ebben az 

esetben a viktoria.sebhelyi@unicef.hu e-mail címen keresztül kell kérned, 

hogy töröljük az adataidat, és nekünk ezt haladéktalanul meg is kell tennünk. 

Ha nem szeretnéd törölni, de hibát találtál bennük, aminek a helyesbítését 

kéred, szintén itt tudod megtenni. 

Ha elégedetlen vagy, vagy panaszod van az adatkezeléssel kapcsolatban, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhatsz az alábbi 

elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; 

ugyfelszolgalat@naih.hu;  +36 1 391 1400 

Ha úgy ítéled meg, hogy az UNICEF Magyarország megsértette a 

magánélethez való jogodat az adatkezelés során, vagy nem teljesítette a 

személyes adataidra vonatkozó kérelmedet, bírósághoz is fordulhatsz a 

lakóhelyed szerint illetékes törvényszéknél. 
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