
 
 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS ALKOTÓI PÁLYÁZAT RÉSZTVEVŐI RÉSZÉRE 

 
A Debreceni Vízmű Zrt. (továbbiakban Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 irányelv (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
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:   Debreceni Vízmű Zrt.  
Adakezelő székhelye:    4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. 
Adatkezelő honlapja:    https://www.debreceni-vizmu.hu/ 
Adatkezelő vezető tisztségviselője: Gorján Ferenc 
 
AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGE: 
adatvedelem@debreceni-vizmu.hu  
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

a) Az Adatkezelő által szervezett alkotói pályázat lebonyolítása. 
b) Az eredményhirdetésen és díjátadáson történő fényképfelvételek készítése és közzététele 

vonatkozásában: Az Adatkezelő által szervezett pályázat és eredményhirdetésének 
publikálása, a pályázatban is megjelenő takarékos és környezettudatos ivóvíz használat 
fontosságára való társadalmi figyelemfelhívás 
 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:  
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, mely szerint 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) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulást. 
(NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján) 
 
KEZELT ADATOK KÖRE: 

a) A pályázatra való jelentkezés és részvétel vonatkozásában: alkotó neve, alkotó életkora, az 
alkotó postai címe, alkotó óvodájának/iskolájának megnevezése, címe, óvoda/iskola neve, a 
pályázó/törvényes képviselőjének elérhetősége (e-mail címe és telefonszáma)  

 
b) A fényképfelvételek készítése és közzététele vonatkozásában: Az érintett képmása, valamint 

az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő, általa 
készített pályamű). 

  
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 
MEGJELÖLÉSE: A pályaművek elbírálásában az Adatkezelő felkérésére a Debreceni Média Centrum 
vesz részt. 
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 
Az Adatkezelő az adatokat 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 
Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró 
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 
 
 



 
 

 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
Az Adatkezelő az adatokat a pályázat lebonyolításáig (nyeremények átvétele, de legkésőbb a nyertesek 
kiválasztását követő 90 nap) kezeli, kivéve a pályaműveket, valamint a pályamunka készítőjének nevét 
és életkorát, melyeket az Adatkezelő történelmének dokumentálása végett azokat a Társaság jogutód 
nélküli megszűnéséig megőrzi. 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE: Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem 
zajlik. 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
Az Alkotói pályázaton az Adatkezelő, mint a pályázat szervezője, a benyújtott pályamunkák 
azonosíthatósága, valamint a pályázat lebonyolítás és dokumentálása végett személyes adatokat kér be 
és kezel. A pályamunkákat (alkotó és korosztály feltüntetésével) az Adatkezelő a pályázat lezárulta 
után a közösségi médiafelületein, honlapján, kiállításon, illetve kiadványaiban közzé kívánja tenni. 
Az eredményhirdetés és díjátadás során az Adatkezelő, mint a rendezvény szervezője fényképeket 
készít, mely felvételeken a pályázaton résztvevők és pályamunkáik szerepelhetnek.  
A felvételek abból a célból készülnek, hogy azokat az Adatkezelő az eredményhirdetés és díjátadás 
publikálása, illetve társadalmi figyelemfelhívás érdekében közzé tegye a közöségi médiafelületein és a 
……………..linken elérhető weboldalán.  
Az Adatkezelő a benyújtott pályaműveket az alkotó megnevezésével és életkorának feltüntetésével 
tevékenységével, illetve a pályázat céljával összefüggően korlátozás és külön díjazás nélkül 
felhasználhatja. 
 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
− kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén), 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
Az Adatkezelő 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. 
Az Adatkezelő 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. 
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének címzett, jelen 
tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy 
személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő 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 kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.) vagy lakóhelye, vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.  

Comment [PZs1]: Ez	elsősorban	Adatkezelői	szándéktól	függ,	
hogy	tényleg	meg	akarja-e	archiválni	vagy	csak	addig	tárolja	amig	az	
adott	téma	érdéklődésre	tart	igényt.	

Comment [PZs2]: kérem	beírni	



 
 

 
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Alkotói pályázattal összefüggésben történő személyes adatkezelésről 
 

 
 
Pályázó neve:............................................................................................................................................. 

Életkora: ....................................................................................................................................................  

Postai címe: ............................................................................................................................................. 

Tanintézménye neve, címe:  ..................................................................................................................... 

Törvényes képviselő neve1 :...................................................................................................................... 

Pályázó/Törvényes képviselő telefonszáma:............................................................................................. 

Pályázó/Törvényes képviselő e-mail címe:................................................................................................  

 
Alulírott pályázó ………………………………………………………………………………………… 
, kiskorú esetén törvényes képviselője 
……………………………………………………………………………………………….. 
nyilatkozom, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által szervezett alkotói pályázaton indulni kívánok.  
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a pályázati kiírást, valamint a részvételhez és a pályázat 
lebonyolításához szükséges személyes adatok kezelésével összefüggő „ADATVÉDELMI 
TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS ALKOTÓI PÁLYÁZAT RÉSZVEVŐI RÉSZÉRE” c. 
adatkezelési tájékoztatót megismertem és az abban írtakat elfogadom. 
 
 
Kelt.:  
 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
Pályázó/törvényes képviselő  

aláírás 
 
  
 
  


