
 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS, VALAMINT SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ 

NYILATKOZAT FOTÓPÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ ÉS A PÁLYAMUNKÁK ÉS 

FÉNYKÉPFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁHOZ A KEHOP-2.1.7-19-2019-00001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ 

PÁLYÁZATHOZ 
 
A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (2016. április 27.) 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, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással 

tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, 

mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé. 

 

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

Adatkezelő megnevezése:   MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.  

Adakezelő székhelye:    3527 Miskolc, József A. út 78. 

Adatkezelő adószáma:    13546904-2-05 

Adatkezelő cégjegyzékszáma:   05-09-012433 

Adatkezelő honlap címe:   https://miviz.hu/ 

Adatkezelő vezető tisztségviselője:  Vojtilla László Zoltán 

Adatvédelmi tisztviselő:    L-Tender Zrt. 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  molnar.gabor@ltender.hu 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 

A fotópályázaton az Adatkezelő, mint a pályázat szervezője, a benyújtott pályamunkák azonosíthatósága, valamint 

a projekt indikátor számának igazolása szempontjából személyes adatokat kér be és kezel. A fotókat, illetve az 

alkotók nevét, korosztályát az Adatkezelő elektronikus felületein, a pályázati projekthez kötődő sajtómegjelenések 

kapcsán elektronikusan és papíralapon közzé teheti. A nyertes pályamunkák készítőiről fényképfelvétel készül, 

melyek felhasználásra kerülnek a pályázati elszámolási folyamatok keretében, valamint a Társaság történelmének 

dokumentálása során. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint: 

„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. 

(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához 

tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.” 

 

A fényképfelvétel útján megszerzett személyes adata kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül 

a Társasához intézett írásbeli megkeresésével visszavonhatja, amely esetben a képfelvétel törlésre kerül, azonban 

ez nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

A benyújtott pályamunkák azonosíthatósága, valamint a projekt indikátor számának igazolása, a kiírt pályázat 

lebonyolítása és dokumentálása. 

A pályázaton elért eredmények publikálása, a pályázat céljaként megjelölt víziközmű szolgáltatással kapcsolatos 

szemléletformálás elősegítése. 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA OLVASZTJA, 

ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti 

érintetti hozzájárulás. (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján) 

 

KEZELT ADATOK KÖRE: 

A pályázó neve, életkora, lakcíme, a 18 év alatti kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselő neve és 

telefonszáma, beküldő e-mail címe, nyertes pályázók esetében a nyertesekről készített  

fényképfelvétel. 

 

 

 



 

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL 

KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

 

Mivel a pályázat az Európai Unió által támogatott projekt keretében kerül lebonyolításra, annak ellenőrzésével és 

elszámolásával összefüggésben az adatok továbbításra kerülnek az ellenőrzésben és elszámolásban érintett - 

támogatási szerződésben és jogszabályokban - meghatározott szervezetek felé. 

 

Az Adatkezelő az adatokat a fentieken kívül harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek 

figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben 

bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy 

a Társaság, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság 

rendelkezésére bocsájtani. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A projektet követő fenntartási időszak végéig, illetve a fényképfelvételeket az Adatkezelő a Társaság 

történelmének dokumentálása végett csak a Társaság jogutód nélküli megszűnésekor, illetve az érintett erre 

irányuló kérelme esetén törli. 

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi 

jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

 kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő 

célból a Társaságnak már nincs rá szüksége, 

 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  

 tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési 

intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

 

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott 

szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos 

és közérthető legyen. 

 

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival 

úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelen tájékoztatóban 

feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását 

követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz 

szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem 

beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt 

maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt 

kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus 

úton tájékoztatjuk. 

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. 

Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.  

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján 

panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát 

hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta 

el. Javasoljuk ezért, hogy először Adatvédelmi tisztviselővel vegye fel a kapcsolatot! 

 



 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, (törvényes képviselő) …………………………………………… 

nyilatkozom, hogy a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat 

megértettem.  

 

Hozzájárulok, hogy a MIVÍZ Kft. a KEHOP-2.1.7-19-2019-00001 azonosító számú projekt keretében 

szervezett fotópályázattal kapcsolatban a következő adatokat kezelje: 

- a gyermekem neve,  

- életkora,  

- lakcíme,  

- telefonos elérhetőség,  

- a törvényes képviselő neve,  

- nyertes pályázók esetében fényképfelvétel. 

 

Gyermekem neve:………………………………. 

Lakcíme: ……………………………………… 

A törvényes képviselő neve: ………………………………… 

Amennyiben a gyermekemről felismerhető arckép készül, a képmás felhasználásához és nyilvánosságra 

hozatalához is hozzájárulok. 

 

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és az adatkezeléshez hozzájárulok. 

 

 

Miskolc,………………………………… 

 

 

………………………………………….. 

aláírás 

 

 


