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Adatkezelési tájékoztató 
Az „Együttdobban” fejlesztési támogatási  pályázat benyújtásához  kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről 

1. Adatkezelő megnevezése 
 

Teljes név: Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) 

Adatkezelő képviselői: Földvári-Nagy Zsuzsanna és Dr. Szentiványi-Csomó Szilvia 

Pozíció: elnök, jogi ügyekért felelős alelnök 

E-mail címe: info@koraszulott.com  

Honlapja: www.koraszulott.com 

Székhelye: 6600 Szentes, Munkás utca 88. 

Adószáma: 18283114-1-06 

Adatvédelemért felelős: Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia 

2. Jogszabályi háttér 
 

Az „Együttdobban” fejlesztési támogatási pályázat (a továbbiakban: Pályázat) benyújtásakor 

megadott személyes adatok kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (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 (a továbbiakban: GDPR) 
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 

 

mailto:info@koraszulott.com
http://www.koraszulott.com/
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3. A Pályázat benyújtása során kezelt adatok 

3.1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja 
 személyes adat jellege adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

Születési név és viselt név 
A pályázó azonosításához 
szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

Támogatott neve 
A pályázó azonosításához 
szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

Támogatott természetes 
személyazonosító adatai 
(születési hely, idő, édesanya 
neve) 

A pályázó azonosításához 
szükséges 

Önkéntes hozzájárulás 

Támogatott fizikai állapotára, 
rászorultságára vonatkozóan 
csatolt dokumentumok 

A kiválasztási folyamathoz 
szükséges adat. 

Önkéntes hozzájárulás 

Levelezési cím, telefonszám, 
email cím 

A pályázóval történő 
kapcsolattartáshoz szükséges 
adat. 

Önkéntes hozzájárulás 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet természetesen bármikor 

visszavonhat. Tájékoztatnunk kell ugyanakkor arról, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás 

visszavonása egyúttal a pályázat benyújtásától való elállást is jelenti, hiszen az adatai nélkül 

nem áll módunkban a pályázatot elbírálni.  

Amennyiben Ön elnyeri a pályázatot, a szerződés megkötéséhez szükséges további személyes 

adatok kezelésre a benyújtástól eltérő feltételek vonatkoznak.   

4. Az adatkezelés időtartama 
 

A megadott személyes adatait, és a Pályázat elbírálásához benyújtott dokumentumokat 

kizárólag a Pályázat elbírásához használjuk fel, és csak a döntés meghozatalához van rá 
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szükség. Ebből következően azokat nem tároljuk, a döntést követő 1 hónapon belül minden 

beküldött dokumentumot megsemmisítünk. 

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés 
 

A Pályázat benyújtásakor megadott személyes adatokat a Bíráló bizottság tagjai kezelik a 

feladatellátásuk keretében, az ahhoz szükséges mértékben. 

5.2. Adatbiztonsági intézkedések  
 

A Pályázat benyújtása elektronikusan történik, így a pályázathoz fűződő személyes adatokat 

elektronikusan gyűjtük. 

Az elektronikus állományokat a koraszulott.com oldalhoz kapcsolódó tárhelyen őrizzük a 

megfelelő adatbiztonsági intézkedések betartásával. 

A KORE a megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek 

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

Az interneten hozzánk továbbított elektronikus üzenetek (pl. e-mail) a továbbítás alatt 

nyilvános hálózatokon mennek keresztül, ily módon sérülékenyek. A KORE az érzékeny adatok 

fogadásánál és továbbításánál –az igényeknek megfelelően –előnyben részesíti a titkosított 

üzenetküldést. 

5.3. Adattovábbítás, adatfeldolgozók 
 

Az Ön adatait nem továbbítjuk, azok kizárólag a Bíráló bizottság tagjai férnek hozzá.  

A KORE honlapját, illetve levelezőrendszerének tárhelyét az UFO-TECH Kft. biztosítja.  

UFO-Tech Kft. 

Iroda:  8000 Székefehérvár, Adonyi út 96. 

Mobil:  +36.30.2156737 

Fax:  +36.22.786358 

Email:  info@ufotech.hu 
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6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

A GDPR alapján Önt a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

 tájékoztatáshoz való jog, 

 korlátozáshoz való jog, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog. 

6.1. Tájékoztatás-kéréshez való jog 
 

A tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az 

Egyetemtől arról, hogy  

 mely személyes adatokat,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési céllal, 

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig 

kezeljük.  

A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk.  

6.2. Korlátozáshoz való jog 
 

Amennyiben semmiképpen sem szeretne részt venni pályázatban, az info@koraszulott.com e-

mail címen kérheti személyes adatai használatának ilyen korlátozását. A beérkezett kérésnek 

a tőlünk telhető leggyorsabban eleget fogunk tenni. Fontos tudni, hogy csak a pályázatok 

benyújtására, illetve elbírálására vonatkozik a korlátozás. 

6.3. Helyesbítéshez való jog 
 

mailto:info@koraszulott.com
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Amennyiben a pályázati anyagban szereplő adataiban változás történt, azok kijavítását illetve 

módosítását kérheti a palyazat@koraszulott.com e-mail címen. A beérkezett kéréseknek a 

tőlünk telhető leggyorsabban eleget fogunk tenni. 

6.4. Törléshez való jog 
 

Az Ön adatait tartalmazó pályázati anyagokat a Pályázat elbírálását követő egy hónapon belül 

megsemmisítjük. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és 

kérheti adatainak azonnali törlését, melyet haladéktalanul teljesíteni fogunk. Kérjük, hogy 

vegye figyelembe, hogy az Ön által megadott adatok kezelése nélkül a pályázati eljárásban 

nem áll módjában részt venni, hiszen azok hiányában a Bíróló bizottság nem tud döntést hozni, 

így a döntés meghozatala előtti törlésre vonatkozó kérése egyúttal a pályázattól történő 

visszalépésnek is minősül.  

7.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

Amennyiben bármilyen problémát észlel az adatkezelés kapcsán, kérjük, elsőként jelezze az 

Egyetem adatvédelmi tisztviselőjének. Ez hozzásegít minket ahhoz, hogy azonnal megoldást 

tudjunk találni, és kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. Írjon az 

info@koraszulott.com vagy a szentivanyiszilvia@koraszulott.com e-mail címre, és a tőlünk 

telhető leggyorsabban igyekszünk majd megoldást találni.  

Amennyiben nem sikerült vele felvenni a kapcsolatot, vagy nem elégedett a megoldási 

javaslatainkkal, panaszával fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz 

(https://birosag.hu/birosag-kereso), vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhet a személyes adatai 

kezelésével kapcsolatos jogaiban esett sérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére való 

hivatkozással. 

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, ha a Hatóságnál tett bejelentését 

megelőzően már megkereste az Egyetemet a Tájékoztató előző pontjában megjelölt jogai 

gyakorlásával kapcsolatban. 

A Hatóság elérhetősége: 

posta cím: 1374  Budapest, Pf.: 603. 

cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

mailto:info@koraszulott.com
mailto:szentivanyiszilvia@koraszulott.com
https://birosag.hu/birosag-kereso
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Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


