TÁJÉKOZTATÓ
GYERMEKI ALKOTÁSOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL, VALAMINT A NÉV ÉS ÉLETKOR
MEGJELENÍTÉSÉRŐL
A K1RALY Alapítvány a #maradjotthon kampányhoz csatlakozva óvodás és alsó tagozatos
gyerekek részére " Focizni K1RALY! - így focizok otthon " címmel meghirdetett rajzpályázattal
kapcsolatos adatkezelése során a személyes adatok kezelését az alábbiakban ismerteti:
Az adatkezelő adatai
Név:

K1RALY Alapítvány

Székhely:

9700 Szombathely, Temesvár u. 44.

Adószám:

19153340-1-18

Nyilvántartási szám:

18-01-0000366

E-mail:

office@kiralysport.hu

Telefon:

+36 30 789 4576

Adatkezelés célja:

a #maradjotthon kampányhoz csatlakozva óvodások és alsó
tagozatos gyermek részvételével rajzpályázat lebonyolítása, a
pályázaton résztvevő gyermekek nyilvántartása, díjazása, a
képek nyilvánosságra hozatala, a nyilvánosság tájékoztatása.

Adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), amelyet a
résztvevők korára tekintettel a törvényes képviselőnek kell gyakorolni.

Adatkezelés módja:

rajzok elektronikus és papír alapú nyilvántartása, kiválasztott
rajzok digitális megőrzése adathordozón. A pályázók adataiból
adatbázis létrehozása nem történik. A kiállított, nyilvánosságra
hozott, bármely módon felhasznált képeken megjelenítésre
kerül a készítő neve és életkora.

Kezelt adatok köre:

pályázó neve, életkora, törvényes képviselő neve, elérhetősége,
az e-mail cím, amelyről a pályázat beérkezett, a pályázó óvodája
/ iskolája megnevezése

Adattárolás időtartama:

adatkezelés okának, céljának megszűnéséig vagy a hozzájárulás
visszavonásáig

Adatfeldolgozó:

a rajzokat elbíráló zsűri tagjai

Önnek, mint az szülőnek az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogai vannak:
•

joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön,
illetve gyermeke személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (a személyes adatok
kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult
személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére
jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és
jogorvoslati lehetőségeiről, valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),

•

kérheti a személyes adatok kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,

•

joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése
automatizált módon történik),

•

a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat a személyes adatok kezelése
ellen, illetve

•

jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor
ingyenesen visszavonja az Adatkezelő részére eljuttatott nyilatkozatával. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló
– adatkezelés jogszerűségét.

•

joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1)
391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),
illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön
külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja
panaszát.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg
bennünket.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Szombathely, 2020. április 19.

K1RÁLY Alapítvány
adatkezelő

