
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ESTERHÁZY FERENC MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJJAL KAPCSOLATOS

ADATKEZELÉSEKRŐL 

A Tatai Mecénás Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány/Adatkezelő) 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  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános  adatvédelmi  rendelet,  a  továbbiakban
GDPR/Rendelet)  előírásai  szerint  ezúton  tájékoztatja  Önt,  mint  érintettet  jelen  tájékoztatóval  és
folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. 
 
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

Adatkezelő neve: Tatai Mecénás Közalapítvány 

Székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

adószám: 11-01-0000414

honlap: www.tata.hu

képviselő: Lévai Ádám Levente kuratóriumi elnök

email cím: rajzadam@gmail.com

telefonszám: 0620/802-1410.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Pályázati  eljárás  lefolytatása,  pályázatok  értékelése,  alkalmasság  vizsgálata,  nyertes  pályázók
kiválasztása, értesítése. 
Kapcsolattartás a pályázati eljárás és támogatási időszakban.
Ösztöndíj folyósítása, elszámolás.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az  adatkezelés  az  Adatkezelőre  ruházott  közérdekű  vagy  közhatalmi  jogosítvány  gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján.

A KEZELT ADATOK KÖRE:
Név, az átadott dokumentumokban, nyilatkozatokban (pályázati űrlap, szakmai önéletrajz, árajánlat,
támogató nyilatkozat, referencia, egyéb stb.), valamint az érintett által megadott egyéb adatok. 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET

MEGJELÖLÉSE:
A feladatok ellátásra adatfeldolgozókat az Adatkezelő igénybe vesz.
Adatfeldolgozó: szakmai szakértők bevonása a beérkezett pályázatok elbírálására.
Adatkezelési művelet: elektronikus másolat mentése, rögzítése, tárolás, betekintés.

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 az
Adatkezelőt, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy
hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Pályázati anyagok megőrzési ideje 5 év, irányadó az általános igényérvényesítésre nyitva álló határidő
(polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §).
Az  elszámoláshoz  kapcsolódó  dokumentumokat  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény (Szt.)
alapján legalább 8 évig őrzi meg az Adatkezelő. 
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AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE: 
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A  Tatai  Mecénás  Közalapítvány  pályázatot  hirdet  pályakezdő  művészek,  illetve  felsőoktatási
művészeti  intézmény hallgatói  részére,  akik  országos  vagy nemzetközi  versenyeken,  kiállításokon
kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükség. 

Pályázni eszközvásárlásra vagy a pályázók eljutását hazai és nemzetközi versenyekre, kiállításokra,
valamint részvételét az azokra felkészítő szakkörökre, táborokra (útiköltség, szállás, étkezés, nevezési
díj, részvételi díj stb.) segítendően költségtérítésre van lehetőség.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok forrása nem
minden esetben az érintett, hanem jelen esetben a pályázó.
Az Adatkezelő vélelmezi, hogy a pályázatot benyújtó személy az érintett személytől felhatalmazással
rendelkezik személyes adatainak Adatkezelő előtti feltárásához, átadásához

Adatkezelés érintettje: a pályázatot benyújtó természetes személy, pályázatban megjelölt természetes
személy
Adattárolás módja: elektronikusan, papíralapon
Érintettet megillető jogok: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz 
való jog

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

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

valamely feltétel fennáll,
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  
 tiltakozhat  az  adatkezelés  ellen:  Ön  jogosult  arra,  hogy  a  közérdekű  vagy  közhatalmi

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett  feladat  végrehajtásához szükséges adatkezelés
ellen tiltakozzon. Amennyiben az adatok kezelése ellen tiltakozik, úgy az adatot az Adatkezelő
nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben,  vagy amelyek jogi  igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

 Jogorvoslattal élhet. 

Kérelmét  –  személyes  adatokkal  kapcsolatos  kérelem  –  elsősorban  írásban  terjesztheti  be  az
Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. 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 vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti
Törvényszékhez. 
Felhívjuk  azonban  a  figyelmét,  hogy  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az Adatkezelőhöz, esetünkben
tehát  hozzánk fordult,  de  nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket  nem fogadta el.
Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot!
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