
 
Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató 

 
Hatályos: 2022. július 22. napjától visszavonásig 
 
A Balatoni Múzeum (a továbbiakban: Adatkezelő) „A Város Művésze” pályázat kapcsán 
felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről jelen dokumentumban ad tájékoztatást. Fokozottan ügyel 
a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések 
betartására, a biztonságos adatkezelésre. 
 
1. Az Adatkezelő adatai: 
Név: Balatoni Múzeum  
Székhely: 8360 Keszthely, Múzeum utca 2.  
Honlap: https://balatonimuzeum.hu/  
  
2.A tájékoztató alapját képező jogszabályok 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) 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. 
 

3. Az adatkezelés tárgya: „A Város Művésze” pályázat megvalósítása során a pályázat 
megvalósításához szükséges személyes adatok kezelése.  
 
Az Adatkezelő kizárólag személyes adatot kezel, különleges adatot nem kér és nem 
kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges 
adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl. 

  A Pályázó jelentkezésével nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírást és az adatvédelmi 
szabályokat megismerte, továbbá kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait, pályázati 
anyagát Adatkezelő kezelje, tárolja és azokat ellenszolgáltatás nélkül a Pályázat keretében a 
Pályázat lebonyolítása céljából felhasználhassa, pályázati anyagát a zsűri tagjai 
megismerhessék. 

A Pályázó a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt Adatkezelőtől, 
továbbá kérheti azok helyesbítését vagy törlését is az info@balatonimuzeum.hu e-mail címen. 
Amennyiben valamely Pályázó a pályázat időtartama alatt visszavonja az adatainak 
kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a Pályázatban nem vesz részt. 

A Pályázó a jelen tájékoztatóban foglalt feltételeket valamint az Adatkezelő adatvédelmi 
nyilatkozatát elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti. 

Jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásával a Pályázó 
hozzájárul, hogy kiválasztása esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait 
Adatkezelő a nyertesek névsorában a balatonimuzeum.hu weboldalon és a Balatoni Múzeum 
Facebook oldalon közzétegye. 

https://balatonimuzeum.hu/
mailto:info@balatonimuzeum.hu


Adatkezelő kijelenti, hogy a Pályázat megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó 
törvényi előírásoknak eleget tett. Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően 
kezeli a Pályázók adatait. 

 
 4. A személyes adatkezelés célja: 
A pályázók 

 azonosíthatósága személyes adataikkal,  
 pályázati anyagok megismerése, értékelése zsűri által 
 folyamatos kapcsolattartás, információ nyújtása és a tájékoztatás feltételeinek 

biztosítása, hírlevél küldése, 
 a Balatoni Múzeum rendezvényein való részvétel biztosítása,  
 pályázó elérhetőségét biztosító adatok sajtó számára elérhetővé tétele  

 
 
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Ez nem 
vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra. 
Az adatkezelő jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása 
érdekében, adatfeldolgozás céljából az adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az 
adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat 
kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást 
nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és 
megőrizni. 
 
 
5. A személyes adatok kezelésének jogalapja: 
Az Adatkezelő részére  a pályázó a nevezési lapon jelen tájékoztató ismeretében megtett 
önkéntes hozzájárulása.  
Az önkéntesen megadott hozzájáruló nyilatkozat bármikor írásban visszavonható, vagy az 
Érintett kérheti adatainak módosítását, zárolását, vagy törlését az Adatkezelő e-mail, vagy 
székhely címén. 
 
6. A kezelt személyes adatok köre: 

 pályázó neve 
 székhely/lakcím 
 levelezési cím 
 bankszámlaszám 
 értesítési e-mail cím és telefonszám 

 
7. Egyéb adatkezelés 
Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő 
külön tájékoztatást ad. 
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása 
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre 
bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – 
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak 
annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges. 
 
8. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek 



Az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak munkájuk során gondoskodnak arról, hogy 
jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a 
személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy 
részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 
  
Ha az adatkezelésre és feldolgozásra jogosult tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által 
kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy 
helyesbítését az adat kezelésért felelősnél kezdeményezni. 
 
Adatfeldolgozó: a pályázat előkészítése és lefolytatása során a Balatoni Múzeum 
munkavállalói, megbízottjai. 
 
 
9. Személyes adatok védelme 
Az Adatkezelő, az adatfeldolgozók, valamint a tárhely szolgáltató üzemeltetővel együtt olyan 
technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami 
az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, 
felhasználás, módosítás vagy közzététel ellen. 
Az Adatkezelő számítógépén, amelyen a személyes adatok kezelése történik a megfelelő 
biztonság érdekében jelszóval ellátott képernyővédő bekapcsolása kötelező, hogy őrizetlenül 
hagyott számítógép esetén se lehessen az adatokhoz hozzáférni. 
 
10. Adatok tárolásának módja 
Az Adatkezelő az önkéntes hozzájárulással megadott adatokat a jelen tájékoztató 
mellékletében megadott adatfeldolgozók, tárhelyszolgáltató szokásos védelmi rendszerekkel 
ellátott szerverein, részben saját informatikai eszközein, papír alapú adathordozó esetén 
székhelyén elkülönítetten a dokumentumok lefűzésével, zárt, biztonságos őrizetben tárolja. 
Az Adatkezelő saját informatikai eszközein adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban 
tárolja az adatokat. Az elektronikusan rögzített adatokról rendszeresen és tervszerűen 
biztonsági mentéseket, archiválást kell végezni. 
 
11. Adatkezelés időtartama 
Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag annyi ideig őrzi meg, ameddig azok 
szükségesek a pályázat lefolytatása érdelében, amelyekre tekintettel azok felvételre kerültek, 
illetve az érintett kérésére történő törlésig.  
Ennek értelmében az adatkezelés a cél megvalósulásáig, a hozzájáruló nyilatkozat 
visszavonásáig tart. 
 
12. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
A hozzáférés (tájékoztatás) joga 
Az érintett kérésére, annak tájékoztatását jelenti arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan 
kezelnek róla. Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, 
hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges 
információhoz hozzáférést kapjon. Továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt 
személyes adatokból. 
 
Helyesbítés, kiegészítés joga 



Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a pontatlan 
személyes adatokat. Szükség esetén kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.  
 
A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga („az elfeledtetéshez való jog”) 
Ha a kérdéses adatkezelés a hozzájárulásán alapszik, akkor joga van arra, hogy bármikor 
visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül törölje az Adatkezelő a 
képviselőre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan 
adatkezelésekre, amelyek nem beleegyezésen alapulnak.  
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat 
csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben 
használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását többek közt akkor kérheti, ha vitatja az adatok 
pontosságát és kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelésünket, de Ön 
ellenzi az adatok törlését és e helyett a kezelés korlátozását kéri.  
 
Adathordozhatósághoz való jog 
Ha a vitatott adatkezelés hozzájáruláson alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, az 
érintett jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (pl. 
PDF vagy Word) formátumban megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
 
A tiltakozás joga 
Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, az érintettnek joga van arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az 
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
 
Panasztétel joga 
Ha az érintett megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más 
adatvédelmi jogszabályt, akár írásban, akár szóban panaszt tehet annak érdekében, hogy 
felvetését gyorsabban, hosszadalmas hatósági, bírósági procedúra nélkül helyben orvosolja az 
Adatkezelő.  
 
13. Jogorvoslati lehetőségek 

 fent hivatkozott panasz joga, 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárás 
kezdeményezése, (részletesen lsd.: Infotv.), postacím: 1125 Bp., Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C., telefonszám: 061/391-1400, e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 Bírói peres út. 
 

14. Kapcsolat 
Az Adatkezelő biztosítja, hogy Pályázó a Múzeum munkatársaival különböző 
módokon folyamatosan, rendszeresen kapcsolatot tudjon tartani, illetve felvenni, akár 
elektronikus úton (e-mail), postai úton, telefonon, előzetes egyeztetés esetén 
személyesen is.  

 e-mail: info@balatonimuzeum.hu 

 postacím: 8360 Keszthely, Múzeum utca 2.  

 telefonszám: +36 83 312 351 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:info@balatonimuzeum.hu
tel:003683312351


 további információk: www.balatonimuzeum.hu  
 
 

 

http://www.balatonimuzeum.hu/

