Adatkezelési tájékoztató
Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ
Kommentár Alapítvány Ajánlatkérő
Lebonyolító: MÉK Nonprofit Kft.

Ahhoz, hogy a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ tervpályázatra Tervpályázat) benyújthassa a
pályázatát és azt a Kommentár Alapítvány megbízásából a tervpályázat lebonyolítója, a MÉK Nonprofit
Kft. elbírálhassa, és ezzel kapcsolatban felvehesse Önnel a kapcsolatot, szükségünk van az Ön (Ön vagy
Pályázó) jelen Adatkezelési tájékoztatóban részletezett személyes adataira. A jelen adatkezelési
tájékoztató tartalmaz minden olyan információt, amely alapján Ön el tudja dönteni, hogy személyes
adatait megadja-e részünkre.
1.

Az adatkezelő

A személyes adatok kezelője a MÉK Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 920834, székhely: 1088
Budapest, Ötpacsirta u. 2. ., adószám: 21569900-2-42, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint
Cégbíróság, web: ; (MÉK Nonprofit Kft.) "). A MÉK adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: Eltér István
ügyvezető, e-mail: istvan.elter@t-online.hu, tel.: +36 309 416 750, cím: 1088. Budapest, Ötpacsirta utca
2. fszt.
2.1. Tervpályázati honlapon történő regisztráció
Az adatkezelés
a)

célja: a Tervpályázat honlapján felhasználói fiók létrehozása;

b)

jogalapja: az Ön hozzájárulása;

c)

időtartama: a személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük;

d)

során kezelt személyes adatok köre: név és elektronikus levelezési cím (e-mail cím);

e)

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Pályázó általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy
szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok a pályázati folyamat lefolytatásához szükségesek. A
hozzájárulás megadása nélkül nem lehetséges indulni a Tervpályázaton.
2.2. A Tervpályázat benyújtása, eredményének közlése a Pályázókkal
Az adatkezelés
a)

célja: a pályázat benyújtása, annak elbírálását követően a pályázók értesítése a Tervpályázat
eredményéről, a Tervpályázattal kapcsolatos későbbi kapcsolatfelvétel lehetőségének
biztosítása a nyertes Pályázóval, a Pályázói Nyilatkozatban foglaltak ellenőrzése;

b)

jogalapja: az Ön hozzájárulása;

c)

időtartama: a személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük;
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d)

során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), telefonszám,
származási ország, továbbá – a Pályázói Nyilatkozattal összefüggésben –tervezői minőségre
vonatkozó adatok, tervezői jogosultságra vonatkozó adatok, postai cím, önéletrajzi adatok
(születési idő, iskolai végzettség, egyéb tanulmányok, munkahelyek és egyéb szakmai
tapasztalatok, esetleges szakmai testületi tagság, nyelvtudás, egyéb, Ön által megadott
önéletrajzi adat);

e)

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Pályázó általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy
szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok a pályázati folyamat lefolytatásához szükségesek. A
hozzájárulás megadása nélkül nem lehetséges pályázatot benyújtani, a hozzájárulás későbbi
visszavonásának következménye pedig a Tervpályázatból való kizárás.

2.

Milyen adatfeldolgozót veszünk igénybe?

A fenti személyes adatok tárolására az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe: WebDream Magyarország
Számítástechnikai Kft. (székhely: 1037 Budapest, Tervérhegyi lejtő 10.; iroda: 1065 Budapest, Nagymező
utca 3.; Cg. 01-09-908813; adószám: 14546969-2-41; web: www.webdream.hu; tel.: +36 1 700 4040,
email: info@webdream.hu).
Más szervezetekhez hasonlóan mi is igénybe veszünk külső szolgáltatót (szolgáltatókat) folyamataink
támogatására, ideértve különösen az adattárolást, információtovábbítást vagy a támogatási
szolgáltatásokat (IT support). Az ilyen szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy a
szolgáltató(k) mint adatfeldolgozó(k) időlegesen hozzáférhet(nek) vagy tárolhat(nak) emailcímeket is,
kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekben.
3.

Az Ön jogai

Jogában áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és hozzáférést kérni a személyes
adataihoz (hozzáféréshez való jog). Szintén jogában áll helyesbíteni az esetleges hibákat, vagy törölni a
pontatlan adatokat, valamint kérheti az adatai kezelésének korlátozását (helyesbítéshez és törléshez
való jog). Amennyiben adatait jogos érdek alapján kezeljük, akkor tiltakozhat az adatkezelés ellen
(tiltakozáshoz való jog). Jogosult arra is, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy bennünket erre
kérjen, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog).
Amennyiben a személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását
bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.
4.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

A fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti
el. Indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon
belül nyújtunk tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben nem teszünk
intézkedéseket ezen határidőn belül, akkor tájékoztatást nyújtunk az intézkedés elmaradásának
okairól.
5.

Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek
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Ha nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérültek, panaszt
tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per
elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – vagy a Fővárosi Törvényszéken
(amely a MÉK székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson ide.
6.

Jogszabályi háttér

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
Ezek különösen az alábbiak:

7.

•

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: "GDPR")

•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény –
amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.
Alkalmazhatóság

A jelen tájékoztató 2021. április 21. napjától visszavonásig érvényes.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsuk. Amennyiben a módosítások
eredményeképpen előálló helyzet nem áll összhangban a hozzájárulás megadásakor fennálló
körülményekkel, akkor újra megkereshetjük, hogy hozzájárulását erősítse meg, illetve adja meg újra. Ha
erre nem kerül sor, akkor a személyes adatai kezelését megszüntetjük, azaz a személyes adatait töröljük.
[Tájékoztató vége]
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