
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 

 

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (a továbbiakban: KINCS) a „Tudomány 

a családban” ötletpályázathoz megadott adatokat a vonatkozó adatvédelmi előírások – 

különösen 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 szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)– betartása mellett és az Adatvédelmi szabályzatában 

foglaltaknak megfelelően használhatja fel. 

 

Az Infotv.  5.§ rendelkezésében meghatározottak szerint személyes adatok kezelése az érintett 

hozzájárulása, valamint jogszabályi felhatalmazás alapján lehetséges. Személyes adat kizárólag 

meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az 

adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 

felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes 

adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 

elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

ideig kezelhető. Személyes adatok jogellenes kezelése miatt bekövetkezett jogsérelem esetén 

az érintett jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint a bírósághoz.  

A KINCS vállalja, hogy az átvett adatokhoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.  

 

A KINCS az átvett adatokat a jelen megállapodásban rögzített ötletpályázathoz a szükséges 

mértékben jogosult felhasználni. A szülői hozzájárulás bármikor visszavonható. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  

 

Alulírott …………………………………………………... nyilatkozom, hogy a vonatkozó 

tájékoztatást megismertem és megértettem. Jelen nyilatkozat aláírásával, mint törvényes 

képviselő hozzájárulok, hogy ………………………………………. nevű gyermekem által 

készített pályázati munkát a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, a „Tudomány 

a családban” című ötletpályázat keretén belül kiállítsa, nyilvánosságra hozza, felhasználja. 

Egyúttal hozzájárulok, hogy a gyermek megadott adatait (nevét, életkorát, törvényes 

képviselője nevét, telefonszámát, email címét) kezeljék az ötletpályázat vonatkozásában. 

Tudomásul veszem, hogy a nyilvánosságra hozott pályázati mű mellett feltüntetésre kerül a 

gyermek neve, életkora. A KINCS a megadott adatokat az ötletpályázat végéig kezeli. A 

megadott adatok kezelésének célja, hogy nyertes pályázat esetén értesíteni tudja a mű készítőjét, 

illetve beazonosítható legyen, hogy melyik alkotás kinek a műve. 

 

Budapest, 2020.„             ” 

 

 

                                                                             Aláírás:    ………………………………… 

 

                                                                     Olvasható név:  ………………………………….. 

 

 

 


