Adatkezelési tájékoztató: A mi erdőnk, a mi erdészünk c. pályázathoz
Az adatkezelő neve: EGERERDŐ Zrt.
Az adatkezelő székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 18.
Az adatkezelő elérhetősége: Postacím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 18.
Elektronikus levélcím: rendezveny@egererdo.hu; egererdo@egererdo.hu
Az adatkezelés célja: Az Egri Erdészeti Nyílt Nap alkalmából, az Adatkezelő által meghirdetett versíró és
rajzpályázat lebonyolítása, melynek címe: „a mi erdőnk, a mi erdészünk”
A kezelt adatok köre: Név, anyja neve vagy gondviselő neve, állandó lakhely, születési hely és dátum, e-mail
cím, pályázó iskolájának neve, pályázó osztályának létszáma, valamint pályaművel
kapcsolatos információk, illetve az arra vonatkozó információ, hogy a pályázó részt vette korábban Adatkezelő (EGERERDŐ Zrt.) erdészeti nyílt napján.
Az érintettek köre: Pályázatra jelentkező, kiskorú természetes személyek, akik az Adatkezelő működési
területén lévő településeken állandó lakcímmel rendelkeznek, valamint ezen személyek
törvényes képviselője.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása, melyet a jelentkezési lapon
írásban tett hozzájáruló nyilatkozattal szerez meg az Adatkezelő.
Az adatkezelés időtartama: A kezelt adatokat Adatkezelő 2020.12.31. napjáig törli.
Az érintett jogai: Az érintettnek joga van arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban
megkapja, tiltakozzon az adatkezelés ellen, ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált
adatkezelésen alapuló döntés hatálya.
Az érintettnek joga van továbbá személyes adatainak kezelésével összefüggésben
tájékoztatást kérni, az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, továbbá adatainak
hordozását és törlését kérni, valamint az elfeledtetés jogával élni a GDPR alapján az
Adatkezelő fenti elérhetőségén. A beérkezett kérelmeket Adatkezelő a beérkezéstől
számított 25 naptári napon belül elbírálja, döntéséről pedig értesíti a kérelmező érintettet.
Biztonsági intézkedések Adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a
általános leírása: személyes adatokkal rendelkező tartalmakat egy erre szolgáló, elkülönített mappában
tárolja, a papír alapú dokumentumokat pedig zárható szekrényben helyezi el. Az
adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint különböző
intézkedések révén (pl. legkisebb jogosultság elvének kivitelezése) gondoskodik arról,
hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem.
Profilalkotás: Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelések során.
Adatvédelmi tisztviselő: Lipusz Péter (e-mail: lipusz@gmail.com)
Adatok továbbítása: Nem valósul meg adattovábbítás, azonban a pályaműveket Adatkezelő megoszthatja
közösségi oldalán, a pályázó nevének megjelölésével.
Jogorvoslat: Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint
illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

