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Adatkezelési Tájékoztató 

 

A tájékoztató célja, hogy a törvényes képviselők, pályázat résztvevői számára bemutassa a 

„Rajzolj és vidd el anyát pihenni!” megnevezésű gyermek rajzpályázathoz kapcsolódó adatok 

kezelését. Amennyiben kérdés merülne fel a tájékoztatóval vagy az adatok kezelésével 

kapcsolatban, a rajzpalyazat@szirompatikak.hu e-mail címre küldött levélre készséggel 

válaszolunk. Jelen tájékoztató a www.szirompatikak.hu honlapon is elérhető.  

Az adatkezelő neve: PHARMAROAD Kft., székhelye: 1106 Budapest, Kabai utca 1., e-mail 

címe: info@pharmaroad.hu telefonszámai: +36 1 433 0080, honlapja www.pharmaroad.hu. A 

pályázat benyújtására szolgáló weboldal tárhelyét a PHARMAROAD Kft. üzemelteti. A Kiíró: 

Road Partner Kft. 

 

Az adatok Kiíró általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. A pályázó, érintett a pályázatra való jelentkezéssel 

elfogadja az adatkezelési szabályzatot és hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Az 

adatkezelésre vonatkozó jogszabályok a következők: 1.) 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 (általános adatvédelmi rendelet – a 

továbbiakban: GDPR), 2.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és 3.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény. Az adatkezeléshez való hozzájárulás befolyásmentes és önkéntes, az 

bármikor visszavonható, módosítható. A pályázaton való részvételhez az adatkezeléshez 

történő hozzájárulás szükséges feltétel (önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés: GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) pontja alapján). Azon pályázó, aki adatai teljes mértékű vagy olyan 

mértékű törlését kéri, hogy azonosítása nem lehetséges, nem vehet részt a pályázaton.  

 

Az adatkezelés során – kizárólag a pályázathoz kapcsolódóan – a pályázat elbírálása, a 

kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljük, adatbázisba gyűjtjük a közölt adatokat. A 

fent említett adatbázisban szereplő adatokat egyéb célokra (így például közvetlen üzletszerzésre 

vagy egyéb marketing tevékenységre) a Kiíró nem használja fel.  

 

A Kiíró jogosult nyilvánosságra hozni a pályaművel összefüggésben a pályázó nevét és 

életkorát, lakóhelyéből a település megnevezését és magát a pályaművet, alkotást és annak 

címét is. A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatra benyújtott alkotásokat a pályázat 

eredményhirdetését követően 30 napig a www. szirompatikak.hu honlapon nyilvánosságra 

hozza. A Kiíró a pályázat során benyújtott alkotásokat nem őrzi meg, nem sokszorosítja és nem 

küldi vissza az alkotóknak. A Kiíró a pályaművekről felvételt készíthet. A Pályázó a benyújtott 

pályaművel kapcsolatban semmilyen pénzügyi igénnyel nem léphet fel a Kiírójával szemben. 

 

A Kiíró kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezelheti az adatokat. Az 

adatkezelés célhoz kötötten, a szükséges mértékben és időtartamban valósulhat meg. Az adatok 

harmadik személy részére nem adhatók át és csak a tájékoztatóban megjelölt mértékben 

hozhatók nyilvánosságra. Az adatok az érintett kérésére módosíthatók, de a valóságnak meg 

kell, hogy feleljenek.  

 

A kezelt adatok köre: 

- kiskorú pályázó gondviselőjének neve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma 

- pályázó neve, életkora, lakcíme, pályamű címe, maga a pályamű, a pályázatról készült 

felvétel  
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Az adatkezelés időtartama: az adatokat a Pályázat lebonyolításának időtartama alatt, illetve a 

nyeremények átadásáig kezeli a Kiíró, ezt követően, legkésőbb 60 napon belül, azok véglegesen 

törlésre kerülnek. Az adatokhoz kizárólag azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek a 

pályázat lebonyolításában szerepük van, a Kiíró munkavállalói, megbízottjai, a feladatkörük 

ellátáshoz szükséges ideig és mértékben.  

 

A Kiíró a személyes adatokat elektronikus formában a székhelyén található szervereken, 

papíralapon pedig irattári rendszereiben tárolja, megfelelő informatikai biztonsági, technikai és 

szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje 

többek között a jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

 

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával a Pályázó általánosságban a Kiíróhoz 

(cégadatok, e-mail cím), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa 

utca 9-11., 1363 Budapest, Postafiók 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati feltételeket, vagy magát a pályázatot 

kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a pályázat feltételei a pályázók számára 

kedvezőbbek legyenek. A Kiíró, illetve annak vezető tisztségviselői és alkalmazottai a 

nyereménytárgyak hibáiért, valamint a promóciós anyagok nyomtatási hibáiért kizárják a 

felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett 

rendelkezéssel tiltják. A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, panaszaikkal a 

Pályázók írásban kizárólag a Kiíróhoz fordulhatnak 
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