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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
REGISZTRÁCIÓ RAJZPÁLYÁZATHOZ 

 

Bevezetés 
 

A Gyulai Várfürdő Kft. (székhely címe: 5700 Gyula, Várkert u. 2., adószám: 11049755-2-04, e-mail 

cím: rajzpalyazat@varfurdo.hu) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő 

tájékoztatónak. 

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 (általános 

adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 

április 27.) (a továbbiakban: GDPR) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://varfurdo.hu/rajzpalyazat-h316 
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 
 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi adatkezelést szabályozza: regisztráció rajzpályázathoz. 

Az adatkezelő és elérhetőségei:  
 

Név: Gyulai Várfürdő Kft. 
Székhely:  5700 Gyula, Várkert u. 2. 
E-mail: rajzpalyazat@varfurdo.hu 
Telefon: +36(66)561-350 

Fogalom meghatározások 
 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
  
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
  

mailto:rajzpalyazat@varfurdo.hu
https://varfurdo.hu/rajzpalyazat-h316
mailto:rajzpalyazat@varfurdo.hu


2 
 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 
tagállami jog is meghatározhatja; 
  
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
  
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok 
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
  
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 
  
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 
 

A személyes adatok:  
 
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
  
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem 
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 
  
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 
  
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 
  
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok 
kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek 
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jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 
  
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 
védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 
  
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására 
(„elszámoltathatóság”). 

Adatkezelések 
 

Az Adatkezelő az általa kiírt rajzpályázat lebonyolításához a pályázók, ill. a pályázók gondviselőjének 

személyes adatait kezeli.  

A 16 év alatti kiskorú érintett esetén csak az érintett törvényes képviselője adhat meg személyes 

adatokat az érintett nevében. A kiskorú érintett személyes adatainak megadásához a törvényes 

képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot e-mail formájában kell eljuttatni az 

Adatkezelő részére. 

A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó 

jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon 

történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 

szükséges. Az ilyen érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő 

hozzájárulását. 

A hozzájárulással kapcsolatos iránymutatás alapján az Adatkezelő "észszerű erőfeszítéseket" tesz, 

hogy meggyőződjön a hozzájárulást adó személy életkoráról. Az intézkedések arányosak a végzett 

adatkezelési tevékenységek kockázatával.  

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a lehető legkevesebb adatot kezelje (adattakarékosság elve).  

1. A kezelt személyes adatok köre: 

 

 Pályázó neve, óvodai/iskolai évfolyama 

 Gondviselőjének neve, személyi igazolvány száma, e-mail címe, aláírása 

 A pályázó alkotásáról készült kép 

 A nyeremény átvételéről készített fénykép 

2. Az érintettek köre: A rajzpályázaton résztvevő (pályázó) valamennyi érintett, valamint 
gondviselőjük. 

3. Az adatkezelés célja: rajzpályázat lebonyolítása, pályázók tájékoztatása, eredmény kihirdetés, 
valamint a rajzpályázat promótálása PR tevékenység céljából. 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a személyes adatokat az Adatkezelő 
a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen visszavonható. Amennyiben az Érintett nem kéri adatai törlését, akkor az Adatkezelő 
ezen személyes adatokat 5 évig kezeli. 

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő 
alkalmazottai. 
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6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
• az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek 
joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonásához. 

7. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

• postai úton: 5700 Gyula, Várkert u. 2. 
• telefonon a +36(66)561-350 számon, 
• e-mailben: rajzpalyazat@varfurdo.hu e-mail címen. 

8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 

Az érintettek jogai 
 

1. A hozzáférés joga 
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

2. A helyesbítéshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, 
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

3. A törléshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes 
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

4. Az elfeledtetéshez való jog 
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 
kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos 
indokaival szemben. 

•  
6. Az adathordozhatósághoz való jog 
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Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...) 

7. A tiltakozáshoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy 
bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes 
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a 
továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve 
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a döntés: 

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely 

Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 
intézkedéseket is megállapít; vagy 

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Adatbiztonság 
 

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű 
adatbiztonságot garantálja. 

Az Adatkezelő a fenti adatokat elektronikusan a székhelyén tárolja. Az Adatkezelő köteles minden 

olyan lépést megtenni, ami észszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a 

jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (jelszó, biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása). 

Az adatokhoz az Adatkezelő fér hozzá, az Adatkezelő munkatársai kezelik azokat, és kizárólag a 

pályázat lebonyolításának, promótálásának, valamint a cég PR tevékenységének gyakorlása 

céljából használja fel. 

Személyes adatokat harmadik félnek az Adatkezelő kizárólag az alábbi esetekben ad át: a 

pályaműveket, pályázók neveit a pályázat promótálása, valamint a díjazottak kihirdetése céljából 

megoszthatja sajtópartnereivel. A nyeremény átadásáról/átvételéről fénykép készülhet, melyet az 

Adatkezelő szintén megoszthat sajtópartnereivel. 
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Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 
és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 
adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 
incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, 
valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens 
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből 
eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 
 

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, 
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 
értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a 
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, 
miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, 
elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak 
 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján 
illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik 
meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén 
 

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi 
önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az 
adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve 
a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése 
az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. 
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Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a 
felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére 
bocsátja. 

Panasztételi lehetőség 
 

Az  adatkezelő  esetleges  jogsértése  ellen  panasszal  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

 

 

 


