ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Leier Hungária Kft., a LAFARGE Cement Magyarország Kft. és a Pécsi
Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (továbbiakban: Kiírók) tájékoztatjuk a
pályázót, hogy a Szentlőrinc Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében
buszmegálló tervezésére 2017. 02. 027. napján kiírt tervpályázatra benyújtott pályázati
dokumentációban kötelezően megadandó személyes adatait, valamint a honlapon történő
regisztráció során megadandó személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) irányadó rendelkezései szerint
kezeljük, és betartjuk az adatbiztonsági követelményeket az alábbiak szerint.

ÉRINTETTEK (PÁLYÁZÓK) SZEMÉLYES ADATAI
A pályázók a pályázati kiírás alapján adják meg személyes adataikat a pályázati anyagban
írásban, valamint online regisztráció során az alábbiak szerint:
▪ név,
▪ születési dátum, idő,
▪ anyja neve,
▪ állandó lakcím,
▪ telefonszám,
▪ e-mail cím.

ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja a pályázók személyes adatainak rögzítése, nyilvántartása a pályázók
beazonosíthatósága, pályázatok elbírálása céljából.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A személyes adatok felvétele, kezelése az érintett önkéntes és határozott hozzájárulásán
alapul az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a nyertes pályázatok
odaítéléséig, díjak átadásáig tart.

ADATKEZELŐ SZEMÉLYE
Pályázat kiírói:
▪ Leier Hungária Kft. (9024 Győr, Baross G. u. 42.)
▪ LAFARGE Cement Magyarország Kft. (Székhely: 7953 Királyegyháza, 041/29. Hrsz.,
Postacím: 7940 Szentlőrinc, Pf.:54., Cg.: 02-09-077877, Tel.: +36 73/500-900, Fax:
+36 73/500-958)
▪ Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
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AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE ÉS AZ
ADATBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
▪

▪

Kiírók, mint adatkezelők részéről a Marketing, kommunikációs osztály és a PTE
Műszaki és Informatikai Kar tervpályázattal foglalkozó munkatársai jogosultak az
adatokat megismerni, adatrögzítési, nyilvántartási műveleteket végezni.
Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok védelméről, hogy azokat kizárólag a
jogosultak ismerhessék meg. Adatkezelő belső IT rendszerében biztosítja az adatok
elektronikus védelmét, valamint hogy az adatokat kizárólag az arra jogosultak
ismerhessék meg és az adatfeldolgozás, adatkezelés során a tájékoztatóban
meghatározott műveleteket végezhessenek.

JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az Infotv. rendelkezései (14.§-19.§) szerint az érintett kérheti az adatkezelő tájékoztatását a
személyes adataink kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
törlését, zárolását.
▪

▪
▪
▪

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről ideértve, hogy
milyen adatokat, milyen forrásból, milyen céllal, milyen jogalapon, mennyi ideig
kezeli, továbbá kik jogosultak az adatokat megismerni illetve továbbítja-e az
adatkezelő az adatokat.
Az érintett kérheti az elírás, tévedés folytán, egyéb okból helytelenül felvett, rögzített,
kezelt adatainak helyesbítését.
Az érintett kérheti adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályi
rendelkezés alapján kötelező.
Az érintett kérheti az adatainak zárolását.

Amennyiben érintett az előzőekben felsorolt jogaival él, úgy kérelmét az alábbi
elérhetőségeken tudja adatkezelő részére eljuttatni:
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Cím: 7953 Királyegyháza, 041/29. Hrsz.
Postacím: 7940 Szentlőrinc, Pf.: 54
Tel.: +36 73/500-900
Fax: +36 73/500-958
Email: cementhungary@lafargeholcim.com
Adatkezelő a kérelmeket 30 napon belül teljesíti és arról érintettet az általa megadott
elérhetőségeken tájékoztatja.
Pályázó a fenti email címen jelentheti be az adatait érintő változásokat.
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Jogorvoslati lehetőségek:
▪

▪

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az előbbi pontban
ismertetett elérhetőségeken panaszt terjeszthet elő, melyet adatkezelő 30 napon
belül bírál el és tájékoztatja az érintettet az általa megadott elérhetőségeken.
Továbbá az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(NAIH) is fordulhat panaszával az alábbi elérhetőségeken:
NAIH
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Tel.: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

▪

Az érintett jogainak megsértése esetén az Infotv. 22.§- alapján az adatkezelővel
szemben bírósághoz fordulhat, az eljárás a Törvényszék hatáskörébe tartozik, a pert
az érintett választása szerint lakó- illetve tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.
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