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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ „EGY KÉPBEN A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL” FOTÓPÁLYÁZATHOZ 
 

            

1. Adatkezelő: Magyar Víziközmű Szövetség (1051 Budapest, Sas utca 25., Telefon 06 1 473 0055, e-mail: titkarsag@maviz.org.) 

(továbbiakban: Adatkezelő). 

 

2. Adatkezelés bemutatása: 

Adatkezelő az „EGY KÉPBEN A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL” fotópályázati felhívással arra kívánja felhívni az érintettek figyelmét, hogy a tiszta víz 
nem áll korlátlanul az emberiség rendelkezésére. A figyelemfelhívás egyben a tudatosságnövelést is célozza, hogy védjük a természetes 
vizeinket.  A pályázat ösztönöz arra, hogy takarékosan bánjunk legfőbb természeti kincsünkkel a tiszta ivóvízzel. Adatkezelő kifejezetten 
felhívja a pályázaton részt vevő érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben a pályázó saját készítésű fotójával jelentkezik, a jelentkezéssel 
szükségszerűen elfogadja, hogy személyes adatait az adatkezelő jogos érdek alapján is kezeli, kizárólag abból a célból, hogy a Szervezetek a 
Projekt végrehajtását, az e körben keletkezett dokumentációkat ellenőrizhessék.   

A Projektek ellenőrzését, kezelését végzők (Szervezetek) a következők: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Miniszterelnökség, Európai 
Bizottság, Állami Számvevőszék, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF), Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF).  

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama: 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

Regisztráció: A klímaváltozás mind életünket, mind 
természetes környezetünket befolyásolja. Egyre nagyobb 
területet sújt az aszály, erdőtűz, a vízkészletek kimerülőben 
vannak. A regisztrációval a pályázatkiírónak az a célja, hogy 
felhívja a figyelmet arra, hogy óvjuk a környezetünket, ezen 
belül a tiszta ivóvizet megvédjük és észszerűen használjuk fel. 
A regisztrációval a felhasználók tudatosságnövelését célozza 
a pályázat kiírója.  

az Érintett önkéntes, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló kifejezett 
(határozott) hozzájárulása (GDPR 6. 
cikk (1) a) pont) 

hozzájárulás visszavonása 

Pályázatra történő jelentkezés – a pályázatra történő fotó 
elküldése ennek értékelése, az eredmény megállapítása és az 
érintett díjazása   

az Érintett önkéntes, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló kifejezett 
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

hozzájárulás visszavonása 

A pályázathoz kapcsolódó elszámolás, az Adatkezelő 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, és a Szervezetek 
ellenőrzésének lehetővé tétele, a Projektek megvalósításának 
ellenőrzése 

az Adatkezelő jogos érdeke, 
szerződéses kötelezettségeinek való 
megfelelés (GDPR 6. cikk (1) f) pont), 
valamint a Szervezetek ellenőrzése 
esetén jogi kötelezettség teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

a Szervezetek ellenőrzésének 
elvégzése, vagy lehetséges 
időtartama, az Adatkezelő 
feladatainak elvégzésével 
kapcsolatos 
igényérvényesítési határidő 
lejárta, amelyik a kettő közül a 
későbbi 

Díjazottak (neve) közzététele, kép- és hangfelvétel készítése 
és felhasználása a Projektek teljesítésének igazolása, a 
díjazottak bemutatása céljából 

az Adatkezelő jelen Adatkezelési 
Tájékoztatóban részletesen leírt jogos 
érdeke, szerződéses kötelezettségeinek 
való megfelelés (GDPR 6. cikk (1) f) 
pont), valamint a Szervezetek 
ellenőrzése esetén jogi kötelezettség 
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont) 

a Szervezetek ellenőrzésének 
elvégzése, vagy lehetséges 
időtartama, az Adatkezelő 
feladatainak elvégzésével 
kapcsolatos 
igényérvényesítési határidő 
lejárta, amelyik a kettő közül a 
későbbi 

Díjazottak fotóinak közzététele, az adatkezelő honlapján, 
applikáción, Facebook oldalon 

Érintett önkéntes, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló kifejezett 
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont 
és Infotv. 5. § (1) bek. b) pont) 

hozzájárulás visszavonása 

 

4. A kezelt személyes adatok köre: a pályázó neve, e-mail címe, lakóhelyének címe, a pályázó életkora, a pályázó saját készítésű fotója. 

 

5. A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezeléshez kapcsolódó az adatkezelői jogos érdek: a pályázó jelentkezésével 
elfogadja, hogy személyes adatait az adatkezelő jogos érdek alapján is kezeli, kizárólag abból a célból, hogy a Szervezetek a Projekt 
végrehajtását, az e körben keletkezett dokumentációkat ellenőrizhessék.   

 

6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; Magyar Víziközmű Szövetség munkatársaiból álló zsűri, a Projektek 
ellenőrzését, kezelését végzők (Szervezetek) a következők: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Miniszterelnökség, Európai Bizottság, 
Állami Számvevőszék, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF), Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF).  
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7. Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a személyes adatokat.  

8. Tájékoztatás az Érintett jogairól, és a jogérvényesítésről 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint meghatározott feltételek esetén kérheti az adatai 
átadását (adathordozhatóság).  

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható az Érintett kifejezett nyilatkozatával is, amely 
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Jogellenes adatkezelés ténye vagy gyanúja esetén az Érintett elsősorban az Adatkezelőhöz fordulhat annak érdekében, hogy rövid időn belül 

helyreálljon a jogszerű állapot. Az Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (székhely címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36(1)391-1400, +3630 

6835969, +3630 5496838, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra vonatkozó kérdések, észrevételek, az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek és panasz esetén az Érintettek 

az Adatkezelőkhöz fordulhatnak a fenti elérhetőségek (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám) bármelyikén.  

Budapest, 2022. július 19.                                                                                               Magyar Víziközmű Szövetség 
                                                                           Adatkezelő 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

ÉRINTETT NYILATKOZATA 

Érintett pályázó a regisztrációval és a saját készítésű fotó feltöltésével kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismerte, az „EGY 
KÉPBEN A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL” fotópályázat során személyes adatinak kezeléséhez hozzájárul, amelyet megerősítő cselekedettel a 
checkboxban lévő pipa elektronikus elhelyezésével nyugtáz. 

Érintett önkéntes hozzájárulása esetén tudomásul veszi, hogy a Regisztrációt követően személyes adatai továbbadásra kerülnek az 

ellenőrzést végző Szervezeteknek.  

Érintett önkéntes hozzájárulása esetén tudomásul veszi, hogy a díjazás esetén közzétételre kerülhet, a róla készült kép- és hangfelvételek 

az Adatkezelő honlapján, applikációban valamint a Facebook oldalon.   

Érintett pályázó a regisztrációval és fotó feltöltésével kijelenti, hogy 18 életévét betöltötte. 

Érintett pályázó kijelenti, hogy az általa feltöltött fotó saját készítésű, az szerzői jogot nem sért.  
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