
 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az Ép Hallásért Alapítvány “Hangadó 2021” adó-vevő készülék beszerzést 

támogató pályázatához 

Az Ép Hallásért Alapítvány 2021-ben hallássérült gyermekek, fiatalok és családjaik részére adó-

vevő készülék beszerzést támogató pályázatot ír ki. Az Alapítvány a működése során biztosítja 

azt, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a hatályos jogi 

előírásoknak: 

●    az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (Általános 

Adatvédelmi Rendelet, angolul General Data Protection Regulation – a továbbiakban: 

„GDPR”), 

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

CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”). 

Az Alapítvány a „Hangadó 2021” pályázat (a továbbiakban: „Pályázat”) során a Pályázó 

személyes adatait a pályázati eljárás lefolytatása céljából kezeli. Az adatkezelés megkezdése előtt 

Az Ép Hallásért Alapítvány (a továbbiakban: “Adatkezelő”) a jelen tájékoztató útján ad 

felvilágosítást a Pályázó részére a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tényekről, így 

elsősorban az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, valamint a Pályázó 

adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. 

1. AZ ADATKEZELŐ 

Név: Az Ép Hallásért Alapítvány 

székhely: 1142 Budapest, Rákospatak utca 101. 

adószám: 18773529-1-42 

levelezési név: Az Ép Hallásért Alapítvány 

levelezési cím: 1142 Budapest, Rákospatak utca 101. 

e-mail cím: info@azephallasert.hu 

honlap: www.azephallasert.hu 
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2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI 

Az Adatkezelő a pályázati folyamat során a személyes adatok alábbi, a Pályázótól származó 

kategóriáit gyűjti és kezeli (a továbbiakban együttesen: ”Pályázói Adatok”): 

1. A Pályázó és a szülő/törvényes képviselő neve 

2. A Pályázó és a szülő/törvényes képviselő születési helye és ideje, anyja neve 

3. A Pályázó és a szülő/törvényes képviselő lakcíme, e-mail címe, telefonszáma 

4. A Pályázó hallásállapotával kapcsolatos dokumentumok (orvosi leletek, audiogram, pedagógiai 

vélemény) 

5. Esetlegesen a Pályázó által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az Adatkezelő a Pályázói Adatokat a pályázati folyamatban kezelt jelentkezések feldolgozása, 

értékelése és a pályázatokról szóló döntés céljából kezeli. Az adatkezelés során a személyes 

adatok felhasználása Az Ép Hallásért Alapítvány honlapján (www.azephallasert.hu), Facebook és 

Instagram oldalán is történik. 

Bizonyos adatok a kapcsolatfelvételhez, illetve kapcsolattartáshoz (pl. név, elérhetőségek), mások 

(pl. orvosi leletek, pedagógiai vélemény) a kiválasztáshoz, illetve jogok vagy kötelezettségek 

meghatározásához szükségesek. 

A pályázati folyamat során (adó-vevő készülékek átadása, használata, személyes beszámolók) 

esetlegesen készített fotókat, filmfelvételeket, amiken résztvevők szerepelhetnek Az Ép Hallásért 

Alapítvány honlapján (www.azephallasert.hu), Facebook és Instagram oldalán ezeket 

bemutathatja, különböző összeállításokban felhasználhatja. A pályázati folyamatot követően az 

Adatkezelő a Pályázati Adatokat kommunikációs céllal felhasználja és kizárólag olyan személyes 

adatot kezel, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas. 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az Adatkezelő a Pályázó önkéntes hozzájárulása, illetve a fent hivatkozott rendelet alapján kezeli 

a Pályázó személyes adatait. A személyes adatok gyűjtésének forrása kizárólag a Pályázó által 

megadott információ. A pályázati eljárás során pozitív eredményt nem kapott Pályázók pályázati 

adatainak az elbírálást követően történő további kezelése kizárólag a Pályázó külön önkéntes 

hozzájárulása alapján történik. A nyertes Pályázók adatainak kezelése a Pályázat elbírálása és 

kihirdetése után az Adatkezelővel kötött közös megállapodás alapján folytatódik. 
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5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az Adatkezelő a Pályázatra érkezett jelentkezésekkel kapcsolatos személyes adatokat a folyamat 

lezárultáig, vagy a jelentkezés Pályázó általi visszavonásáig kezeli. Az adatkezelési hozzájárulást 

az info@azephallasert.hu e-mail címen lehet visszavonni. 

6. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK 

KÖRE 

A Pályázó személyes adatainak megismerésére kizárólag az Adatkezelő a jelentkezéseket 

feldolgozó, illetve az azokat elbíráló kiválasztási eljárásában résztvevő kuratóriumi tagok 

jogosultak. A Pályázói Adatok megismerésére jogosult ezen felül az értékelési folyamatba 

bevonásra kerülő szakértő, aki az adó-vevő rendszerek kiválasztásában vesz részt. 

A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akik a Pályázat elbírálásában részt vesznek, 

melyhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázói Adatokhoz való hozzáférés. Ezen személyek a 

személyes adatokat a feladatuk végzéséhez szükséges módon használhatják, és kötelesek azokat 

bizalmasan kezelni. Az Adatkezelő a fentebb felsoroltakon kívüli harmadik fél számára adatokat 

nem ad át, amely alól csak a jogszabályban előírtak képeznek kivételt (így, ha bírósági vagy 

hatósági, pl. rendőrségi vagy ügyészségi megkeresés érkezik adatszolgáltatás iránt). Az 

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelés során. 

7. ADATBIZTONSÁG 

Az Adatkezelő a jogszabályi előírások szerinti biztonsági intézkedések bevezetésével 

gondoskodik arról, hogy megőrizze a Pályázó személyes adatainak titkosságát és sértetlenségét, 

így különösen megelőzze a személyes adatok véletlen elvesztését vagy felhasználását, a 

személyes adatok jogosulatlan módosítását, közzétételét, továbbá az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést. Amennyiben ilyen adatvédelmi incidens az alkalmazott informatikai és szervezési 

óvintézkedések ellenére mégis bekövetkezne, annak kezelésére az Adatkezelő eljárásrendet 

vezetett be, és az incidensről a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tájékoztatja 

az érintett Pályázót és értesíti az illetékes hatóságot. 

8. A PÁLYÁZÓ JOGAI 

A Pályázó az adatkezelés során bármikor kérheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférését, a 

pályázati anyaggal és a személyes dokumentumokkal kapcsolatos adatairól az 



 

 
adathordozhatósághoz való jog biztosítása alapján bármikor másolatot kérhet, valamint bármikor 

kérheti a Pályázatban megadott személyes adatainak törlését is. 

Tájékoztatjuk továbbá a Pályázót arról, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást 

kérhet az Adatkezelőtől, bármikor kérheti a pályázati anyagban megadott személyes adatainak 

helyesbítését, illetve kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése 

ellen. 

Jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-

1400, Fax: 061/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu). 

Az Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megváltoztassa. Erre 

különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása 

nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az 

Adatkezelő előzetesen közzéteszi honlapján. 

Kelt: Budapest, 2021. június 17. 

  

 

ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÁS 

Alulírott ……………………………………………. (pályázó vagy 18 év alatti pályázó esetén 

szülő/törvényes képviselő neve) jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy Az 

Ép Hallásért Alapítvány mint Adatkezelő a Pályázói Adatokat felhasználja a Pályázat 

elbírálásához és megvalósításához. 

Hozzájárulásommal tudomásul veszem a fenti tájékoztatást. 

Kelt: …………………………………………. 

…………………………………………. 

Aláírás 
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