ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Természetjáró Szövetség által meghirdetett
„MTSZ JELZÉSFESTÉS 2020”
pályázati kiírással összefüggésben

I.

BEVEZETÉS

A Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban: „MTSZ”) 2020. március 2-án pályázatot hirdet
Magyarország területén található gyalogos turistautak (megkopott, megrongálódott, hiányos) jelzéseinek
teljes körű felújítására (a továbbiakban: „Pályázat”). A szerződés mellékletét képezi az „MTSZ Jelzésfestés
Pályázat 2020. Pályázati adatlap” és a „Minősített / vizsgázott útjelző-vezető nyilatkozat” (a továbbiakban
együttesen „mellékletek”), amely mellékleteken személyes adatok megadására kerül sor.

Jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy megismertessük Önnel a Pályázattal
összefüggésben a mellékletekben megadásra kerülő személyes adatokkal összefüggő adatkezelési
tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket, melyek alapján személyes adatait kezeljük, valamint pontos
és átlátható tájékoztatást adjunk jogai gyakorlásának módjáról, illetve bemutassuk az MTSZ adatkezelési
tevékenységét és kötelezettségeit.

II.

ADATKEZELŐ ADATAI
Szervezeti név: Magyar Természetjáró Szövetség
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. 31.
Nyilvántartási szám: 01-02-0000049
Adószám: 19001511-2-42
e-mail: info@termeszetjaro.hu
Telefonszám: +36 (1) 311-2467

.
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III.

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

PÁLYÁZATI ADATLAPPAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA
A pályázati adatlapon
feltüntetésre kerül a
pályázó
vezető
tisztségviselő
személyes illetve a vele
kapcsolatba hozható
adatai.
A pályázati adatlap a
pályázati
dokumentáció és a
nyertes
pályázóval
megkötésre
kerülő
szerződés
elválaszthatatlan
melléklete.
Az
adatkezelés célja, hogy
a megkötésre kerülő
szerződésben
feltüntethessük
a
pályázó képviseletére
jogosult
vezető
tisztségviselőjét, mint
a pályázó nevében és
képviseletében eljáró
személyt.
A pályázati adatlapon
feltüntetésre kerül a
pályázó
kapcsolattartójának
személyes és vele
kapcsolatba hozható
adatai.

Az adatkezelés célja,
hogy a pályázókkal a
kapcsolattartást,
együttműködést

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA
A vezető tisztségviselő
személyes illetve vele
kapcsolatba hozható
adatok kezelését a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontjával
összhangban – pályázat
elbírálásáig
a
szerződés megkötését
megelőző
lépések
indokolják.

A KEZELT ADATOK KÖRE
 vezetéknév,
keresztnév azonosításhoz, és a
megszólításhoz
 e-mail cím kapcsolatfelvételhez
/ kapcsolattartáshoz
 telefonszám kapcsolatfelvételhez
/ kapcsolattartáshoz

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
A nyertes pályázó(k)
vezető tisztségviselő
megadott személyes
és vele kapcsolatba
hozható adatokat a
pályázat
útján
megkötésre kerülő
szerződés teljesítését
követő 5 év elévülési
idő elteltéig kezeljük.
A leadott, de nem
értékelt
pályázati
anyagokban
megjelölt
vezető
tisztségviselők
személyes és velük
kapcsolatba hozható
személyes adatokat a
pályázat elbírálását
követő 30 napon
belül
megsemmisítjük.

A
pályázati
anyag
elbírálását követően a
nyertes
pályázó(k)
esetében
pedig
a
vezető
tisztségviselő
személyes illetve vele
kapcsolatba hozható
adatokat a GDPR 6. cikk
(1)
bekezdés
b)
pontjával
összefüggésben
a
szerződés
teljesítése
céljából kezeljük.

Az
adatkezelésünk
jogalapja a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f) pontja
értelmében az MTSZ
jogos érdeke.

 vezetéknév,
keresztnév azonosításhoz, és a
megszólításhoz

Jogos
érdekünkként
jelöljük meg az MTSZ
ügyfél-centrikus,
hatékony és gyors
működésének
biztosítását, továbbá

 telefonszám kapcsolatfelvételhez
/
kapcsolattartáshoz;

 e-mail cím kapcsolatfelvételhez
/ kapcsolattartáshoz
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A
kapcsolattartói
adatokat a szerződés
a nyertes pályázóval
megkötött szerződés
megszűnésétől
számított
5
év
elévülési idő leteltéig
kezeljük.

A leadott, de nem
értékelt
pályázati
anyagokban

könnyebbé,
hatékonyabbá tegyük.

Érintettek köre
Az adatok forrása
Kik férhetnek hozzá az
érintett személyes
adataihoz a Társaság
szervezetén belül?
Adattárolás helye és
módja
A személyes adatok
címzettjei
(adattovábbítás)

 tisztsége –
azonosításhoz;

jogos érdekünk az is,
hogy egy esetleges
szerződésszegésből
származó
igények
megalapozottságát
vagy
megalapozatlanságát
bizonyítani tudjuk.

megjelölt
kapcsolattartók
személyes és velük
kapcsolatba hozható
személyes adatokat a
pályázat elbírálását
követő 30 napon
belül
megsemmisítjük.

a pályázatokban szereplő vezető tisztségviselők és kapcsolattartók
a pályázók
A személyes adatokhoz kizárólag az MTSZ feljogosított szakági munkavállalói,
és ezen munkavállalók közvetlen felettese, és az MTSZ igazgatója.
Digitális formában az MTSZ szerverén jelszóval védett almappában illetve
papír alapon, elkülönítetten a szakáig munkavállaló(k) irattárában.
Az MTSZ adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatokat nem továbbítja.

MINŐSÍTETT / VIZSGÁZOTT ÚTJELZŐ-VEZETŐ NYILATKOZATÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

A KEZELT ADATOK KÖRE

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA

A pályázati anyag része
a
minősített
/
vizsgázott
útjelzővezető
nyilatkozata,
amely
nyilatkozaton
feltüntetésre
kerülő
személyes és az útjelzővezetővel
összefüggésbe hozható
adatok
kezelésének
célja
a
képesítés
ellenőrzése, valamint a
pályázat
szakmai
minőségbiztosítása és a
web-térképen
való
közzététele.

Az
MTSZ
adatkezelésének
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a)
pontjával
összhangban
az
útjelző
vezető
hozzájárulása.

 vezetéknév,
keresztnév azonosításhoz, és a
megszólításhoz

A nyertes pályázatok
esetében az útjelzővezető személyes és
vele
kapcsolatba
hozható adatokat a
hozzájárulása
visszavonásáig, ennek
hiányában legkésőbb a
pályázat
útján
megkötésre
kerülő
szerződés
megszűnésétől
számított
5
év
elévülési idő elteltéig
kezeljük.

 e-mail cím kapcsolatfelvételhez
/ kapcsolattartáshoz
 telefonszám kapcsolatfelvételhez
/ kapcsolattartáshoz
 képesítés száma a
beazonosításhoz.
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A leadott, de nem
értékelt
pályázatok
esetében pedig az
útjelző-vezetők
személyes és velük
kapcsolatba hozható
adatokat a pályázat
elbírálásától számított
30
napon
belül
megsemmisítjük.
Érintettek köre
Az adatok forrása

a pályázati anyagban megjelölt útjelző-vezetők
a pályázók

Kik férhetnek hozzá az
érintett személyes
adataihoz a Társaság
szervezetén belül?
Adattárolás helye és
módja

A személyes adatokhoz kizárólag az MTSZ feljogosított szakági
munkavállalói, és ezen munkavállalók közvetlen felettese, és az MTSZ
igazgatója.

A személyes adatok
címzettjei
(adattovábbítás)

Az MTSZ adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatokat nem továbbítja,
azonban a web-térképen a nyilvánossághoz közvetíti.

IV.

Digitális formában az MTSZ szerverén jelszóval védett almappában illetve
papír alapon, elkülönítetten a szakáig munkavállaló(k) irattárában.

AZ ÖN JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön jogosult arra, hogy a részünkre adott adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor e-mail vagy levél
útján visszavonja. A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul töröljük megadott adatait.
Tájékoztatáshoz való jog
Ön minden adatkezelés tekintetében jogosult arra, hogy az MTSZ tömören, átlátható, érthető módon és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújtson
Önnek adatkezelési tevékenységéről.
Hozzáférés joga
Az MTSZ kérésre tájékoztatást nyújt valamennyi Önnel kapcsolatosan kezelt adatokról.

Helyesbítéshez való jog
Az MTSZ indokolatlan késedelem nélkül köteles helyesbíteni az Önnel kapcsolatosan kezelt bármely
adatot, amennyiben az az Ön tényleges adatától eltér.
Tiltakozás
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Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítványon alapuló vagy
jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Tiltakozása (kérelme) esetén személyes adatait nem kezeljük
tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelésünket 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.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az MTSZ köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat eredetileg gyűjtöttük;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésünknek nincs
más jogalapja;
c) személyes adatai jogellenesen kerültek kezelésre;
d) a személyes adatokat az MTSZ alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
Panasztételi jog
Önnek bármely sérelmes adatkezelés esetén joga van panasz benyújtására. Amennyiben panasza van,
szeretnénk segíteni a probléma megoldásában, így első sorban azt kérjük, hogy panaszával forduljon
hozzánk. Ugyanakkor Önnek mindettől függetlenül jogában áll a személyes adatai általunk történő
használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
tel. +36 1 3911 400
Weboldal: http://www.naih.hu/
V.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az MTSZ fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat szükség esetén módosítsa, a
módosítást követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztató haladéktalanul közöljük
Önnel.

Magyar Természetjáró Szövetség
Budapest, 2020. március 2.
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