
  
 

 
  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata által a 
„Kamerát a kézbe!” – I. Ifjúsági filmkészítő pályázat céljából végzett adatkezelésről 

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata mint adatkezelő 

a „Kamerát a kézbe!” – I. Ifjúsági filmkészítő pályázat lebonyolítása céljából végzett adatkezelésről – az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete 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 (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – 
az alábbi előzetes tájékoztatást adja. 

Az adatkezelő és elérhetősége 

Az adatkezelő neve: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre 
Önkormányzata 

Székhelye: 1184 Budapest Üllői út 400. 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: bp18@dataprotection.eu 

Az adatkezelés célja és jogalapja 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata pályázatot írt ki a kerületi (14- 
2 
3 
5 éves) ifjúság részére „Kamerát a kézbe! I. Ifjúsági Filmkészítő Pályázat” címmel. A Pályázat tárgya maximum 
perc hosszúságú film (animáció, élőszereplős, illetve dokumentumfilm) lehet, amelyek egy vagy több társadalmi 

problémát érintő kérdést dolgoznak fel. A jelentkezés feltétele, hogy a pályázó 14 és 18 év közötti életkorú 
legyen, továbbá hogy a pályázó kerületi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy kerületi 
iskola tanulója. A filmet elkészíteni, illetve a pályázatot benyújtani egyénileg, vagy 2-3 fős csapatban lehetséges. 

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja, hogy az adatkezelő megállapítsa és ellenőrizze 

a pályázatban való részvételi jogosultságot, és hogy a pályázókkal, díjazottokkal kapcsolatot tartson. 

Az adatkezelés önkéntes, de annak hiányában a pályázaton részt venni nem lehet. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. 

Kezelt személyes adatok 

A kezelt személyes adatok a következők: 

- 

- 

A pályázó neve, életkora (születési ideje), lakóhelye / tartózkodási helye, email címe; 
18 év alatti gyermeknél törvényes képviselő neve, a jogosultságra vonatkozó nyilatkozat (bejelentett 
lakóhellyel vagy/tartózkodási hellyel rendelkezik Budapest, XVIII. kerületében, vagy kerületi iskola tanulója); 
18 év feletti igénylőnél a jogosultságra vonatkozó nyilatkozat (bejelentett lakóhellyel vagy/tartózkodási hellyel 
rendelkezik Budapest, XVIII. kerületében, vagy kerületi iskola tanulója). 

- 

Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama a regisztrációs adatok megadásától 2021.08.14-ig tart. Az adatkezelő a regisztráció 
során megadott valamennyi adatot 2021.08.16-án törli. 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok 
helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve 

- ha az adatkezelés jogalapja a fentiek szerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, az érintett tiltakozhat 
személyes adatai kezelése ellen; 

- ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, automatizált adatkezelés esetén az érintett kérheti, hogy 
az általa rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban számára átadja. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a 
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás – bármikor 

visszavonható, ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25. §-a alapján 
az érintett halálát követő öt éven belül az érintett közeli hozzátartozóját, vagy az életében meghatalmazott 
személyt a törvényben meghatározott jogok illetik meg. 



  
 

Harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei 

A lakóhely / tartózkodási hely, mint jogosultsági feltétel ellenőrzése céljából sor kerülhet az igénylőnek a személyi 

adat-és lakcímnyilvántartásban szereplő adatainak (név, születési idő, lakóhely/tartózkodási hely) lekérdezésére. 
Az adatkezelés során egyebekben harmadik félnek történő adattovábbítás nem történik, adatfeldolgozót az 
adatkezelő nem vesz igénybe. 

Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás 

Az adatkezelés során nem kerül sor kerül személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására. 
Automatizált döntéshozatal, illetőleg profilalkotás az adatkezelés során nem történik. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Ön kérdéseivel adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az info@dataprotection.eu email címen. Amennyiben a 
személyes adatok kezelésével kapcsolatban észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy jogsérelem bekövetkezésének 
veszélye áll fenn, Ön bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A NAIH 
elérhetősége: 1374 Budapest, Pf.: 603., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1- 
3 911400, www.naih.hu.  Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi 
Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

A jogosultságok részletes tartalmáról itt tájékozódhat. 
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