
A Bagázs Közhasznú Egyesület mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési és 

Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint tájékoztatja a 

“Paramisza – cigánymese-mondó verseny” keretében pályamunkát  beadottak személyes adatainak 

a pályamunkák elbírálása keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenysége 

elveiről és szabályairól, az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (az Európai Parlament és 

a Tanács 2016/679 rendelete 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, a továbbiakban: GDPR), valamint az adatvédelemmel kapcsolatos további hatályos 

jogszabályokkal összhangban. 

 

I. Az Adatkezelő adatai 

 

Név: Bagázs Közhasznú Egyesület 

Székhely: 1107 Budapest, Bihari utca 3/a. X. 31. 

Adószám: 18206634-1-42 

Képviselő: dr. Both Emőke elnök 

Adatkezelő honlapjának címe: www.bagazs.org 

Adatkezelő központi telefonszáma: +36 70 886 4103 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Tujner Fanni, fanni.tujner@bagazs.org 

  

II. Az Adatkezelő adatkezelésének részletes feltételei 

 

1. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a GDPR, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Infotv.), és az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. 

Az Adatvédelmi Szabályzat az Adatkezelő honlapján  nyilvánosan és korlátozás nélkül elérhető. 

2. Az adatkezelés jogalapjai: 

a)       Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és pontjain alapul, és kizárólag a Paramisza 

cigánymese-mondó verseny lebonyolítása során kerül felhasználásra. 

  

3. Az Adatkezelő az Érintettek alábbi adatait kezeli: 

a)       a pályázó neve 

b)      a pályázó életkora 

c) kiskorú pályázó esetén a szülő, gondviselő neve 

c)       a pályázó / szülő lakcíme (település, közterület neve és típusa, házszám, irányítószám) 

d)      a pályázó / szülő elérhetősége (e-mail, telefonszám) 

e) a pályázó által képviselt intézmény megnevezése és elérhetősége 

e)       a pályázó / szülő nyilatkozata a szerzői jogokról 

f)       a pályaműként benyújtott videófelvétel elérhetősége (videolink) 

g) a cigánymese forrása 

  

 

https://bagazs.org/szabalyzat/


 

 

4. Az adatkezelés célja: 

a) a “Paramisza – cigánymese-mondó verseny” lebonyolítása során az Adatkezelő a pályázó 

adatait kizárólag a verseny lebonyolításában résztvevő szervezők, a pályázat nyilvántartásba vételéhez 

és azonosításához használják. 

b) kapcsolattartás a pályázókkal, 

c) a pályaműként benyújtott videófelvételt a Bagázs Közhasznú Egyesület online 

közönségszavazásra bocsátja, saját honlapján és online csatornáin közzéteszi. 

 

5. Az adatkezelés időtartama:   

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az adatkezelési cél megszűnését követő 30 napig kezeli. 

  

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás: 

a)       Az Érintett személyes adatainak kezelésében az adatkezelés célja szerinti tevékenységeket végző 

- az Adatkezelő alkalmazásában álló, vagy az Adatkezelővel egyéb munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló - munkatársak vesznek részt.  

 

III. Az Érintettek jogai, jogérvényesítés 

 

1. Az Érintettek jogai különösen: 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. 

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. 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

(adathordozhatósághoz való jog). 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős 

mértékben érintené. 

Az Érintettek jogaira és a jogérvényesítés módjára vonatkozó további részletes szabályokat az 

Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzata (elérhető  ezen a  linken) tartalmazza. 

 

2. Panaszkezelés, jogorvoslat 

a)       Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével, panaszával az 

Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségeken: fordulhat: 

Adatkezelő neve: Bagázs Közhasznú Egyesület 

Postacíme:  1137 Budapest, Szent István park 10. 

honlapja: www.bagazs.org 

http://www.hagyomanyokhaza.hu/right_links/adatvedelem/
http://www.hagyomanyokhaza.hu/right_links/adatvedelem/


b)      Amennyiben a Érintett jogai sérelme esetén nem kíván az Adatkezelővel egyeztetni, az 

adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH) fordulhat, vagy bírósági eljárást kezdeményezhet. 

A NAIH elérhetőségei: 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Fax: +36 1 391 1410 

Webhely : http://www.naih.hu 

c)       Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása során a bíróság soron 

kívül jár el.  

 

http://www.naih.hu/

