
Ha 20 évvel idősebb lennék fotó- és videópályázat adatkezelési szabályzat 

 

A „Ha 20 évvel idősebb lennék” fotó- és videópályázaton résztvevők a részvétel érdekében 

adhatják meg az adataikat az adatkezelőnek. 

 

Hatályos: 2021. június 8. – 2021. szeptember 30. 

 

A pályázat lebonyolítója: Város és Folyó Egyesület (Székhely: 1085 Budapest, Mária u. 18. 

Földszint 1., adószáma: 18594971-1-42) 

 

A pályázat időtartama: 2021. június 8. – 2021. szeptember 30. 

 

Adatkezelő:  

Név: Város és Folyó Egyesület  

Székhely: 1085 Budapest, Mária u. 18. Földszint 1. 

Telefon: 06205469501 

Email: info@alyo.hu 

 

Adatkezelési tájékoztató 

Adatkezelő  a személyes adatok kezelésekor biztosítja 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 szóló, az Európai Parlament és a 

Tanács Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi 

rendelet „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek az érvényre juttatását. 

 

Az adatkezelő végzi a résztvevők személyes adatainak kezelését a pályázati művek értékelése 

és a nyeremények átadása céljából. 

 

Adatkezelés jogalapja: A résztvevő vagy a résztvevő törvényes képviselőjének kifejezett 

önkéntes hozzájárulása a pályázati adatlapon ahhoz, hogy nevét, címét, email címét és 

telefonszámát az Adatkezelő a pályázat lebonyolítása okán kezelje. A résztvevő a 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti a visszavonást megelőzően végzett 

adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő nem tudja 

felhasználni az értékelésben a résztvevő adatait, így a résztvevő nem tud részt venni a 

pályázaton 

. 

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: A résztvevő, vagy törvényes képviselője a pályázatra 

való jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy nevét, címét, email címét és telefonszámát az 

Adatkezelő a játék lebonyolítása okán kezelje. A megadott személyes adatok semmilyen más 

célra nem használhatók fel. A résztvevők adatszolgáltatása önkéntes, de pályázás esetén a 

nyertes tudomásul veszi, hogy ha személyes adatainak törlését az esetleges nyeremény átadását 

megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt. 

 

Az adatkezelés időtartama: A résztvevők személyes adatai a pályázat lezárásától számított 

három hónapig kerülnek megőrzésre, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos bármely vitás 

kérdés eldöntése céljából. 

 



Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni 

személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő 

hozzáférést, azok másolatát. A résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai 

helyesbítését. A megadott személyes adatai törlését bármely résztvevő kérheti, azzal, hogy a 

jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő a törlésre irányuló 

kérésnek nem tud eleget tenni. 

 

Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását. Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő 

az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban részére továbbítsa. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő 

az info@valyo.hu e-mail címen fogadja. 

 

Adattovábbítás, további címzettek 

Az érintett adatait nem továbbítjuk harmadik félnek sem az Európai Gazdasági Közösségen 

belül, sem azon kívül. 

 

Adatvédelmi Tisztviselő 

Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni. 

 

Jogérvényesítés 

Az adatkezeléssel kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, 

amire mihamarabb válaszolunk (elérhetőségek). Amennyiben problémáit máshol is jelezni 

szeretné, úgy fordulhat az Ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, 

vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, 

Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 

(1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

Ha elégedetlen adatai kezelésével vagy szabálytalanságot tapasztal, nálunk és a hatóságoknál 

is panaszt tehet a fenti elérhetőségeken. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

