Adatvédelmi Tájékoztató
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) előírásainak
való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes
személyek adatainak kezeléséről.
I. Adatkezelő(k) adatai
Név: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
Nyilvántartási szám: 01-01-0008597
Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék
Székhely: 1094 Budapest, Páva utca 39.
Adószám: 18245938-2-43
E-mail: info@hdke.hu
Telefon:+36 1 455 3320
Név: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u.3.
Adószám: 15309271-2-41
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Telefon: +36 1 795 1200
II. Adatkezelés célja
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány és az Emberi Erőforrások
Minisztérium Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkársága által „Jad Vasem tanulmányút és
továbbképzés 2020” címen meghirdetett nyílt pályázat érvényes elbírálása, valamint a támogatási célok
elérése érdekében folytatott adatkezelés.
III. Kezelt adatok köre
A pályázó személyek neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme munkahelye, beosztása,
nyelvismerete, adóazonosító jele, telefon száma és e-mail címe.
IV. Adatkezelés jogalapja
A pályázó által megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás
ismeretében történik. A III. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja az Info tv. 5. §
(1) bek. (b) pontjában, valamint az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontjában
foglalt önkéntes hozzájárulása.
IV. Adatkezelés időtartalma
Az adatkezelők a pályázó személyes adatait – tekintettel arra, hogy a pályázat állami támogatásból
valósul meg – a támogatás/pályázat sikeres elnyerését követő 5 évig tárolja.
A sikertelen pályázók személyes adatainak törléséről az adatkezelő a pályázat eredményhirdetését
követő 60 napon belül gondoskodik.

V. Az érintettek/pályázók jogai
Az érintettnek, azaz pályázónak joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról,
az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról,
hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton
küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.
Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult a Szervezetünktől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy
személyes adatinak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által
kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.
Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve
kiegészítését kérni.
Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti
a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül
szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez
azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például
jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy
jogszabályban meghatározott célja van.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további
kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.
Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő –
az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja.
Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és
az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti,
akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól
másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.
Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja,
azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
VI. Az érintett jogainak érvényesítése, jogorvoslati lehetőségek, bírósági jogérvényesítés
Amennyiben a pályázó az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az
adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított
30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk, hogy a pert
– választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet
arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn.
Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
VII. Adatvédelmi tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok
a) Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”
vagy „GDPR”)
b) 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);
c) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

VIII. Záró rendelkezések
Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az
érintetteket megfelelő módon és időben, írásban tájékoztatja.

