
21. számú melléklet 
 

Tájékoztató a pályázatokon részt vevők adatainak kezeléséről 
 
Kérjük, hogy mielőtt pályázati // résztvevői szándékát elküldi részünkre, olvassa el figyelmesen az alábbi adatkezelési 
tájékoztatót! 
 
Adatkezelő: 
 
név: Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 
székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. 
cégjegyzékszám: 01-09-308718 
honlap: www.ntgn.hu 
facebook oldal: https://www.facebook.com/médiaképzés 
képviseli: Tímár Alpár László, ügyvezető 
 
Adatvédelmi tisztviselőés elérhetősége: 
 
név: Deák András 

 e-mail cím: deak.andras@datashield.hu 
 
Tájékoztató: 
 
Az Ön személyes adatai 
kezelésének célja: 

Az NTGN által kiírt pályázatra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való 
részvétel.A szabályszerű és valós pályázati eljárás biztosítása. 

A kezelt személyes adatok 
típusa: 

A pályázó neve, születési név, anyja neve, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, születési 
idő és hely, telefonszám, e-mail cím, a választott specializáció megnevezése, a szakmai 
önéletrajzban, a motivációs levélben, a megadott egyéb személyes adatok, a 
bemutatkozó videóban látszódó arcképmása és egyéb, a felvételen rögzített 
személyes adata, valamint a videófelvétel által rögzített hangja,legmagasabb iskolai 
végzettség, a beszélt nyelvek, a nyelvtudás szintje, nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga 
bizonyítványt kiállító intézmény megnevezése, nyelvvizsga bizonyítvány száma, idegen 
nyelv megnevezése, nyelvtudás szintje, kiállítás dátuma, a büntetlen előéletre vonatkozó 
nyilatkozat, a fénykép, videófelvétel készítéséhez, felhasználásához adott hozzájárulás. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

A személyes adatok 
tárolásának időtartama: 

 
A felvételt nem nyert pályázók adatait a pályázati határidő lezárását követően legfeljebb 
egy év elteltével töröljük. 

 
Az adatszolgáltatás 
elmaradásának lehetséges 
következménye: 

Az érintett nem vehet részt az NTGN tehetséggondozási programjának pályázatán. 

Az adatkezeléssel 
kapcsolatban Önt megillető 
jogok: 
 

Ön a GDPR szabályai alapján kérheti a Társaságtól: 
- az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azaz információt kérhet 

arról, hogy Önnel kapcsolatban milyen adatokat kezelünk. Ezen adatokról másolatot is 
kérhet, amennyiben az mások jogait nem érintheti hátrányosan; 

- az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, például, ha elérhetősége 
megváltozik; 

- az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, kivéve – többek között – ha az adat 
kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges; 

- az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását. Ha valamely adat 
korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatot kizárólag tároljuk; egyéb adatkezelés 
kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, továbbá fontos közérdekéből történhet; 



- Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen valamely saját 
helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha 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; 

-  Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 
jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 
(adathordozáshoz való jog). Ezen jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatkezelés az 
Ön hozzájárulásán vagy a szerződéskötési szándékon alapul és az adatkezelés 
automatizált módon történik. 

A hozzájáruláson alapuló 
adatkezeléssel kapcsolatos 
jog: 

Ha valamely személyes adatát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Önt megilleti 
az a jog, hogy e hozzájárulást bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét. 

Adatbiztonságról történő 
tájékoztatás: 
 

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre 
annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek 
megfelelően a Társaság biztosítja a pályázatra jelentkezők személyes adatok 
biztonságos kezelését. A Társaság megfelelő hozzáférési és jogosultsági szintek 
meghatározásával intézkedett arról, hogy az Ön személyes adatai biztonságban 
legyenek. Ennek megfelelően az Ön személyes adataihoz kizárólag a megjelölt 
adatfeldolgozók és a Társaság munkavállalói férnek hozzá. 

Az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogorvoslati 
jogok: 
 

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatbana Társaság adatvédelmi 
tisztviselőjéhez, vagy ügyvezetőjéhez közvetlenül fordulni: 
Nemzeti tehetséggondozó Nonprofit Kft. 
székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja, 42. 
adószám: 26224082-1-42 
cégjegyzékszám: 01-09-308718 
statisztikai számjel: 26224082-8559-572-01 
képviseli: Tímár Alpár László 
weboldal: http://www.ntgn.hu 

- vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

- vagy mind az adatvédelmi hatóság, mind az Adatkezelő döntésével szemben 
bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes hatáskörrel rendelkező 
bíróság: 
Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. 
Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság 
előtt is megindíthatja a pert. 
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