Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Adatkezelési Tájékoztató
Tisztelt Pályázó!
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanács (EU) Rendelete
(továbbiakban GDPR) alapján a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. az alábbi tájékoztatást adja:
Adatkezelő
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. .
7031 Paks Pf.12.
titkarsag @rhk.hu
www.rhk.hu
2040 Budaörs, Puskás Tivadar. u. 11.

Neve:
Postacíme:
E-mail:
Honlap
Székhely:

Adatvédelmi tisztviselő
dr. Vidák Annamária
7031 Paks Pf. 12.
adatvedelem@rhk.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. a pályázaton résztvevők személyes
adatait

az alább feltüntetett célból és jogalap meghatározása mellett kezeli:



Az adatkezelés célja: pályázat elbírálása, kapcsolattartás, adminisztráció.



Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja
szerint.

FONTOS! Amennyiben a hozzájárulás megadására nem kerül sor, továbbá, ha az érintett az
adatai törlését kéri, az esetben nem tud részt venni a pályázaton!


Az adat forrása: Érintett közlése



A kezelt adatok köre:
Pályázó (kiskorú és törvényes
képviselője együtt)



Gyermek: neve, évfolyam iskola címe
Szülő, törvényes képviselő: neve, email
címe

Az adatkezelés időtartama: önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az
adatkezelés időtartama mindig a szükséges mértékre korlátozódik, így a pályázathoz
kapcsolódóan az adatokat a pályázat lebonyolításának időtartama alatt, illetve e nyeremények
átadásáig kezeli a Társaság A nyertesek és a többi pályázó személyes adata a nyeremények
átvételét követően, de legkésőbb 30 nappal a nyertesek kiválasztását követően törlésre kerül,
továbbá a többi pályaművet a Táraság visszajuttattja az iskolákon keresztül a résztvevők
számára.
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Adatkezelők köre: A pályázat során a beérkezett művek értékelésében, elbírálásban
résztvevő, a szükséges adminisztráció tekintetében az illetékes munkakört betöltő személyek,
feladatuk ellátásához szükséges mértékig.



Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: A társaság nem alkalmaz ilyet, ezért nincs
következménye az érintettre nézve.



Adattovábbítás: A hatóságoktól (rendőrség, bíróság, ügyészség, NAIH), valamint a
nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresések esetén a Társaság köteles rendelkezésre
bocsátani a kezelt személyes adatokat.



Az adatkezelésben érintett személy jogai:
-

tájékoztatáshoz való jog

-

a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés

-

a személyes adatok helyesbítése

-

a személyes adatok törlése

-

a személyes adatok kezelésének korlátozása

-

a tiltakozáshoz való jog

-

az adathordozhatósághoz való jog

Az érintetti jogok kezelése
•

a Társaság az érintettek számára biztosítja a kérelmek elektronikus úton (adatvedelem@rhk.hu)
és levélben történő benyújtásának lehetőségét (postacímet lásd első oldalon);

•

a kérelem teljesítésére abban az esetben kerül sor, ha a kérelmezőt, vagy képviselőjét
(meghatalmazott) a Társaság azonosította és megállapításra került (ezt a kérelem teljesítését
megelőzően el kell végezni), hogy az érintetti jog gyakorlására jogosultsággal rendelkezik;

•

Társaság kötelezi magát arra, hogy az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de 25
napon belül válaszol;

•

szükség esetén, a kérelem összetettsége miatt, a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható; a
határidő meghosszabbításáról, a késedelem okainak megjelölésével- pl. a kérelem tartalma alapján
annak tárgya, vagy kérelemmel érintett adatkezelés köre nem megállapítható;

•

a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül, a Társaság az érintetett tájékoztatni köteles;

•

amennyiben a Társaság az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolni kell.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál élhet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: 06(1)391-1400, honlap: www.naih.hu),
továbbá az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
Adatkezelő ellen.

Kérdés esetén, kérjük keresse adatvédelmi tisztviselőnket!
2

