
Adatkezelési tájékoztató 

a „XII. kerület sportjáért 2021” elismerő címmel kapcsolatos adatkezelések tárgyában  
 

A tájékoztató célja 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), továbbá az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) alapján az adatkezelők az általuk kezelt személyes adatok védelme érdekében az 
alábbi tájékoztatót teszik közzé. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az adatkezelők által meghirdetett, „a XII. kerület sportjáért 2021” 
elnevezésű elismerő cím elnyerésére kiírt pályázattal (a továbbiakban: Pályázat) összefüggő személyes 
adatkezelésekre terjed ki. 

I. Az adatkezelők személye és az adatkezelés helye 

A Pályázattal összefüggő személyes adatokat közös adatkezelés keretében az alábbi felek végzik:  

 Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 
címe: 1122 Budapest, Városmajor utca 29. 
adószáma: 24388153-2-43 
elérhetősége: info@hegyvideksport.hu   
képviseli: Móczán Mónika ügyvezető 

 

 Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 
adószáma: 15735753-2-43 
elérhetősége: onkormanyzat@hegyvidek.hu    
képviseli: dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző 

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
Képviselőtestületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 

képviseli: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
képviseletében: dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző 

A felek a Pályázat elbírálása érdekében közösen bizottságot hoznak létre (a továbbiakban: 
Bizottság) 

II. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 

név: Krajcár Antal 
cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 29. 
e-mail cím: Krajczar.Antal@hegyvideksport.hu 
 

III. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama 

1. Az „A” kategóriában benyújtott pályázatokkal kapcsolatos adatkezelés 

„A” kategóriában azok a XII. kerületben élő vagy a XII. kerületi közoktatási intézményben tanuló 
diákok pályázhatnak, akik  
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- 2020.08.15 - 2021.08.14. között nemzetközi vagy országos bajnokságon 1-3. helyezést 

értek el. 

- a 2020/21-es tanévben alapfokú oktatási – nevelési intézmények 1-8. évfolyamán 4,51 
vagy annál magasabb, illetve középfokú oktatási – nevelési intézmények 9-12. 
évfolyamában 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el. 

Kezelt adatok köre A pályázó  

- személyazonosító (vezeték-, és utónév, születési idő), és a 
nagykorú pályázó kontakt adatai (lakcím, e-mail cím, 
telefonszám),  

- iskolájának azonosító és kontakt adatai, 
- tanulmányi átlaga, 
- sportágának megnevezése, sportegyesületének neve, 
- hazai és nemzetközi versenyeredményei. 

Amennyiben a jelentkező diák 18. életévét nem töltötte be, szükséges 

törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév) és kontakt 

adatai (lakcím, e-mail cím, telefonszám). 

A jelentkező diák iskolaigazgatójának, edzőjének, illetve testnevelő 

tanárának neve (vezeték-, és utónév). 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A pályázati eljárás lefolytatása. 

Adatkezelés 

jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett (törvényes 

képviselője) hozzájárulása.  

A hozzájárulás bármikor visszavonható a jelen tájékoztatóban 

rögzített bármely elérhetőségre megküldött kérelmével, ebben az 

esetben a hozzájárulás alapján kezelt adatai haladéktalanul törlésre 

kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 2:14. §-a alapján a jelentkező, mint 

cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében 

törvényes képviselője jár el. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú 

esetében pedig a Ptk. 2:12. §-a alapján jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is 

szükséges, erre tekintettel a Bizottság a törvényes képviselők fent 

megjelölt adatait kezeli.  

Adatkezelés 

időtartama 

A pályázati eljárás lezárásig.  

A pályázati eljárás akkor tekinthető lezártnak, amikor a Bizottság 

valamennyi jelentkezőt kiértesített annak eredményéről, továbbá a 

díjazottak részére a díjak átadásra kerültek. 

 

2. A „B” kategóriában benyújtott pályázatokkal kapcsolatos adatkezelés 
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„B” kategóriában azok a XII. kerületben élő vagy dolgozó sportolók pályázhatnak, akik  

- 2020.08.15 - 2021.08.14 között nemzetközi vagy országos bajnokságon 1-3. helyezést 

értek el. 

- 18 év felettiek, 
- már egyik közoktatási intézménnyel sem állnak tanulói jogviszonyban. 

Kezelt adatok köre A pályázó  

- személyazonosító és kontakt adatai (vezeték-, és utónév, 
születési idő, lakcím, email cím, telefonszám),  

- sportágának megnevezése, sportegyesületének neve, 
- hazai és nemzetközi versenyeredményei. 

A jelentkező diák edzőjének neve (vezeték-, és utónév). 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A pályázati eljárás lefolytatása. 

Adatkezelés 

jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett 

hozzájárulása.  

A hozzájárulás bármikor visszavonható a jelen tájékoztatóban 

rögzített bármely elérhetőségre megküldött kérelmével, ebben az 

esetben a hozzájárulás alapján kezelt adatai haladéktalanul törlésre 

kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Adatkezelés 

időtartama 

A pályázati eljárás lezárásig.  

A pályázati eljárás akkor tekinthető lezártnak, amikor a Bizottság 

valamennyi jelentkezőt kiértesített annak eredményéről, továbbá a 

díjazottak részére a díjak átadásra kerültek. 

 

3. A „C” kategóriában benyújtott pályázatokkal kapcsolatos adatkezelés 

„C” kategóriában azok a XII. kerületben élő, tanuló, ill. dolgozó edzők, sportvezetők és 
testnevelők pályázhatnak, akiknek tanítványuk 2020.08.15 - 2021.08.14 között országos vagy 
nemzetközi bajnokságon 1-6. helyezést értek el. 

Kezelt adatok köre A pályázó  

- személyazonosító és kontakt adatai (vezeték-, és utónév, 
születési idő, lakcím, email cím, telefonszám),  

- foglalkozása, 
- sportágának megnevezése,  
- az őt foglalkoztató iskola, sportintézmény, illetve 

sportegyesület neve, címe, 
- szakmai önéletrajza. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A pályázati eljárás lefolytatása. 
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Adatkezelés 

jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett 

hozzájárulása.  

A hozzájárulás bármikor visszavonható a jelen tájékoztatóban 

rögzített bármely elérhetőségre megküldött kérelmével, ebben az 

esetben a hozzájárulás alapján kezelt adatai haladéktalanul törlésre 

kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Adatkezelés 

időtartama 

A pályázati eljárás lezárásig.  

A pályázati eljárás akkor tekinthető lezártnak, amikor a Bizottság 

valamennyi jelentkezőt kiértesített annak eredményéről, továbbá a 

díjazottak részére a díjak átadásra kerültek. 

 

4. A „D” kategóriában benyújtott pályázatokkal kapcsolatos adatkezelés 

„D” kategóriában azok a XII. kerületben élő, tanuló, illetve dolgozó fogyatékossággal élő 
sportolók pályázhatnak, akik 2020.08.15 - 2021.08.14 között nemzetközi vagy országos 
bajnokságon 1-3. helyezést értek el. 

Kezelt adatok köre A pályázó  

- személyazonosító (vezeték-, és utónév, születési idő) és a 
cselekvőképes pályázó kontakt adatai (lakcím, e-mail cím, 
telefonszám), 

- fogyatékosságának típusa,  
- iskolájának azonosító és kontakt adatai, 
- tanulmányi átlaga, 
- sportegyesületének neve, 
- hazai és nemzetközi versenyeredményei. 

A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes jelentkező 

törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév) és kontakt 

adatai (lakcím, e-mail cím, telefonszám). 

A jelentkező diák edzőjének, iskolaigazgatójának és testnevelő 

tanárának neve (vezeték-, és utónév). 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A pályázati eljárás lefolytatása. 

Adatkezelés 

jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett 

hozzájárulása.  

A pályázó fogyatékosságának tényére vonatkozó adatot, mint a 

Pályázat benyújtásával összefüggő adatot a Bizottság a fenti jogalap 

alapján, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában rögzített feltétel 

– az érintett kifejezett hozzájárulása – mellett kezeli. 

A hozzájárulás bármikor visszavonható a jelen tájékoztatóban 

rögzített bármely elérhetőségre megküldött kérelmével, ebben az 
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esetben a hozzájárulás alapján kezelt adatai haladéktalanul törlésre 

kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 2:14. §-a alapján a jelentkező, mint 

cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében 

törvényes képviselője jár el. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú 

esetében pedig a Ptk. 2:12. §-a alapján jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is 

szükséges.  

A Ptk. 2:22. §-a alapján a jelentkező, mint cselekvőképtelen nagykorú 

jognyilatkozata semmis, nevében gondnoka jár el. A 

cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú jelentkező 

esetében pedig a Ptk. 2:20. §-a alapján a bíróság ítéletében 

meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozatának 

érvényességéhez gondnokának hozzájárulása is szükséges.  

Erre tekintettel a Bizottság a törvényes képviselők fent megjelölt 

adatait kezeli 

Adatkezelés 

időtartama 

A pályázati eljárás lezárásig.  

A pályázati eljárás akkor tekinthető lezártnak, amikor a Bizottság 

valamennyi jelentkezőt kiértesített annak eredményéről, továbbá a 

díjazottak részére a díjak átadásra kerültek. 

 

5. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatkezelés 

A Bizottság a pályázatot benyújtót, illetve törvényes képviselőjét tájékoztatja a pályázat elbírálását 
és a díjak átadását érintő kérdésekben. 

Kezelt adatok köre A pályázó, illetve a nem cselekvőképes pályázó törvényes 

képviselőjének neve (vezeték- és utónév), lakcíme, e-mail címe, 

telefonszáma. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A pályázati eljárás folyamatáról, a pályázati anyag elbírálását 

akadályozó esetleges hiányokról, a pályázat eredményéről, illetve a 

díjak átadásáról történő tájékoztatás nyújtása. 

Adatkezelés 

jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett 

hozzájárulása.  

A hozzájárulás bármikor visszavonható a jelen tájékoztatóban 

rögzített bármely elérhetőségre megküldött kérelmével, ebben az 

esetben a hozzájárulás alapján kezelt adatai haladéktalanul törlésre 

kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem 
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érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Adatkezelés 

időtartama 

A pályázati eljárás lezárásig.  

A pályázati eljárás akkor tekinthető lezártnak, amikor a Bizottság 

valamennyi jelentkezőt kiértesített annak eredményéről, továbbá a 

díjazottak részére a díjak átadásra kerültek. 

 

IV. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai 

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben a Bizottság adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor: 

- tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,  
- hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz, 
- pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti, 
- adatai kezelése ellen tiltakozhat, 
- kérheti az adatkezelés korlátozását. 

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből 
korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Bizottságnál, és 
jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon (arról, hogy)  

- a Bizottság azokat milyen célból kezeli, 
- mi jogosítja fel a Bizottságot az adatok kezelésére (jogalapjáról),  
- mikortól és meddig kezeli a Bizottság az adatait (időtartamáról), 
- milyen adatokat kezel a Bizottság, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, 
- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 
- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, 
- amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,  
- az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő, 
- az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, 
- jogorvoslati lehetőségeiről. 

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Bizottság legkésőbb egy hónapon belül 
válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a 
Bizottság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek 
alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat 
módosítását. A Bizottság csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor 
módosíthatja-e a régit. 

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Bizottság az adatot 
nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. 
Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti 
a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy 
megjelölésről a Bizottság az érintettet értesíti.  

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy 
a Bizottság köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, 
ha:  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték, 
- a Bizottság számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, 

és annak még nem tett eleget. 
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Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.  

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Bizottság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 
előzetesen tájékoztatja az érintettet. 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe 
ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a Bizottság a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy 
először a Bizottságot keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.  

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Bizottság kezeli az adatait, vagy közvetlenül a 
hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).  

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. 
Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 
(ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.  

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

 

Budapest Hegyvidék, 2022. január 25. 

 

Móczán Mónika 
ügyvezető 
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