Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által meghirdetett három régiós
Középiskolai Diákfotó Pályázat során megadott személyes adatokra
vonatkozó adatkezelési tájékoztató
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (székhely: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5., intézményi
azonosító: FI 21962, adószám: 18662728-2-13; „Főiskola”) az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak
szerint kezeli a három régiós Középiskolai Diákfotó Pályázattal (a továbbiakban: pályázat) kapcsolatban
megadott személyes adatait:

1. Pályázók nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatkezelés
1.1

A Főiskola a pályázat során megadott személyes adatait a pályázók nyilvántartásba vétele és a
pályázaton történő részvétel biztosítása céljából kezeli.

1.2

Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

1.3

A Főiskola a személyes adatait harmadik személyek részére nem adja át.

1.4

Az adatkezelés időtartama: 2021.február 22. - május 15.

2. A pályázat eredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos adatkezelés
2.1

A Főiskola a személyes adatait
eredményhirdetés céljából kezeli.

2.2

Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

2.3

A Főiskola a személyes adatait a www.avkf.hu honlapján, elektronikus és nyomtatott
sajtótermékekben és kiállításokon nyilvánosságra hozza.

2.4

Az adatkezelés időtartama: 2021.február 22. - május 15.
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3. A pályázat díjazottjai személyes adatainak kezelése
3.1

A Főiskola a személyes adatait a díjazottak kihirdetése céljából kezeli.

3.2

Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

3.3

A Főiskola a személyes adatait a www.avkf.hu honlapján, elektronikus és nyomtatott
sajtótermékekben és kiállításokon nyilvánosságra hozza.

3.4

Az adatkezelés időtartama:2021. február 22. - május 15.

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését
kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes
adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja a Főiskola részére az avkf@avkf.hu e-mail címre küldött e-mail
útján vagy postai levélben a Főiskola székhelyére küldött levél útján. A Főiskola adatvédelmi tisztviselőjéhez
fordulhat a molnar.brigitta@avkf.hu e-mail címen.
A személyes adatai megsértésével kapcsolatban (i) kapcsolatba léphet a Főiskola a fenti elérhetőségen; (ii) a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (honlap címe: www.naih.hu) panaszt nyújthat be
vagy (iii) bírósághoz fordulhat.
A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Főiskola a
[GYERMEK NEVE] személyes adatait a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje a
pályázattal kapcsolatban.
Jelen tájékoztató 2020. január 11. napjától hatályos.
___________________________
[NÉV]
képviseletre jogosult szülő
[GYERMEK NEVE]

