Adatkezelési tájékoztató a pályázatban résztvevők részére a pályázattal
kapcsolatos adatkezelésről

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 (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és
az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.
I. A kezelt személyes adatok köre: név, születési év, lakcím, szervezeti adatok
II. Az adatkezelés célja: a jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez szükséges
adatkezelés, hatóságok részére történő adatszolgáltatás, nyilvántartás vezetése.
III. Az adatkezelés jogalapja: A jogviszony a pályázatra történő jelentkezéssel jön létre (a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény). Ahhoz, hogy a jogviszony létrejöhessen,
fennmaradhasson és megszűnjön, a Pályázat kiírójának a pályázatban résztvevőkről személyes
adatokat kell kezelnie. Bizonyos személyes adatok kezelését jogszabályok írják elő, ezen
esetekben a jogalap maga a jogszabály (Pld. Hatóságok részére történő adatszolgáltatás).
IV. Az adatkezelés időtartama: A jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatokat korlátlan ideig,
a számvitellel és adózással érintett személyes adatokat 8+1 évig kell megőriznünk. Jogos
érdekünkön alapuló adatkezelésnek tekintendő, speciális előírások szerint kell kezelni.
V. A pályázatban résztvevőket megillető jogok: bármikor tájékoztatást kérhet személyes
adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, ha
olyan személyes adatot kezelünk, amelyre nem lennénk jogosultak, kérheti azok törlését,
korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály feljogosítja.
VI. A személyes adatokat megismerők köre: Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
pályázatot kezelő munkatársai, Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselőtestülete és szervei.
VII. Integritás és Bizalmi jelleg: Tájékoztatjuk, hogy Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatánál profilalkotásra nem kerül sor, a személyes adatokat bizalmasan kezeljük,
harmadik személynek azt tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás
hiányában azokat nem adjuk ki. Önkormányzatunk az adatbiztonsági követelmények betartása
érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel - biztosítja a tisztességes és
átlátható adatkezelést, gondoskodik a személyes adatok védelméről és biztonságáról, különösen
a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás)
ellen.

VIII. Panasztételhez és jogorvoslathoz való jog: Az adatkezeléssel kapcsolatosan a pályázatban
résztvevő jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán panaszt tehet a
felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.
Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen okirat egy összefoglaló tájékoztató, az
adatkezelésre vonatkozó főbb rendelkezéseket tartalmazza a teljesség igénye nélkül, s azt a célt
szolgálja, hogy Ön egy érthető, átlátható tájékoztatást kapjon a személyes adatok kezeléséről.

