Fókuszban a bíróság fotópályázat
Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése
Név: Országos Bírósági Hivatal (OBH)
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 16.
Postacím: 1363 Pf.:24.,
Telefon: +36-1/354-4100
Fax: +36-1/312-4453
E-mail cím: obh@obh.birosag.hu
2. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja a fotópályázatra történő regisztráció, a pályázó azonosítása, a többszörös
jogosulatlan regisztrációk kiszűrése és nyertesség esetén a kapcsolatfelvétel.
Irányadó jogszabályok:
Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi
Rendelet, a továbbiakban GDPR)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info
tv.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Szvt. tv.);
3. A fotópályázatra történő jelentkezéssel kapcsolatban kezelt adatok
A kezelt adatok köre: teljes név (vezetéknevek és utónevek), születési hely és idő (év, hónap, nap),
anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Az adatkezelés jogcíme: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek.a) pont)
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 10 évig
Amennyiben a Pályázó az eredményhirdetés előtt bármikor visszavonja hozzájárulását, a
Fotópályázatból kizárásra kerül, azon helyezést nem érhet el.
A kezelt adatok feldolgozását az OBH Kommunikációs- és Kapcsolattartási főosztálya végzi.
4. Az érintettek jogai
1. Az érintett kérheti az adatkezelőtől, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak törlését vagy
korlátozását. Ezen kívül az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, illetve az adatvédelmi tisztviselő
személyéről.
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3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes
adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
4. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon
belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
5. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt
- túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést
6. Az adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
7. Törlés helyett az adatkezelő korlátozza a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. A korlátozott személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
8. Az adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha azt az érintett kéri, vagy ha a
kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte.
9. A helyesbítésről, a zárolásról, és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
10. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti
kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

5. Jogorvoslat
Az érintett bármikor jogosult a személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől tájékoztatást kérni.
Ezen jogában az érintettet nem lehet korlátozni, így, amennyiben személyes adatai kezeléséről
tájékoztatást kér, azt teljesíteni kell.
Az érintett
•
•

kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését,
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•

kérheti személyes adatainak korlátozását.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha személyes adatok kezelése az
adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül
az adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a
döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint a GDPR Rendelet alapján fordulhat az
•
•
•

adatkezelőhöz
igényét a választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is érvényesítheti,
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu, 1530 Bp. Pf.5.) is fordulhat.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

Kelt: Budapest, 2019. július 11.
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