HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT
- „Szeretem a lila buszt” rajzpályázattal kapcsolatban –
1. A nyilatkozat célja
A 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés többek között akkor jogszerű, ha az
érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
Figyelemmel a GDPR 5. cikk (2), illetve a 7. cikk (2) bekezdéseire, a V-Busz Veszprémi Közlekedési Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”, vagy „V-Busz Kft.”) jelen nyilatkozat alkalmazásával
kívánja igazolni, hogy a „Szeretem a lila buszt” című rajzpályázaton résztvevő gyermek szülője gyermeke
személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
Szülő neve
Szülő születési helye,
ideje
Gyermeke neve
Gyermek iskolája
Gyermek osztálya
A Szülő ezúton – a jelen nyilatkozat aláírásával – önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű hozzájárulását adja, hogy a V-BUSZ KFT. a gyermekének személyes adatait közzé tegye az
adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.
2. Adatkezelő adatai
V-Busz Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19-09-519972
Adószám: 26391546-2-19
Képviseletre jogosult: Polgári István, ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@doboskohidi.eu
3. Hozzájárulás visszavonása
Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A visszavonás módja:
E-mailben, a 2. pontban szereplő címre küldött, erre irányuló kifejezett kérelemmel, vagy szóban.
Kelt: Veszprém, 2022…………..
………………………………………………
Szülő aláírása

Adatkezelési tájékoztató
- „Szeretem a lila buszt” rajzpályázattal kapcsolatban –
Tisztelt Érintett!
A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Ön számára gyermekének a „Szeretem a lila buszt” rajzpályázattal (továbbiakban: „Pályázat”) összefüggő
személyes adatainak közzétételével kapcsolatban minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük Önt érintetti jogai gyakorlásában. Kérjük, a hozzájárulási
nyilatkozat aláírása előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatkezelési tájékoztatót!
1. Adatkezelések körülményeinek leírása
Kezelt személyes adat

gyermekének neve,
osztálya, iskolája,
Pályázaton elért
eredménye

Kötelező-e megadni
a személyes adatot?

nem

Adatkezelés tervezett célja

a Pályázat kapcsán az első három
helyezést elérő gyermek azonosítása
és személyes adatának közzététele a
https://vbusz.hu/ honlapon; az Ön
személyes adatai a hozzájárulás
érvényességéhez és az Ön
azonosításához szükségesek

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés időtartama

az Ön
hozzájárulása

(a)
amennyiben nem éri el
gyermeke az első három
helyezést a Pályázaton, a
hozzájárulási nyilatkozat
megsemmisítéséig, vagy
(b)
hozzájárulásának visszavonása
esetén a visszavonás közlését
követő törlésig, vagy
(c)
törlési kérelmének teljesítése
esetén a törlés időpontjáig.

2. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?
A személyes adatokat a nyilatkozat kitöltetésével gyűjtjük.
3. Hogyan adhatja meg, illetve vonhatja vissza hozzájárulását?
Ahogyan azt a fentiekben rögzítettük, adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása. Adatkezeléséhez való hozzájárulását a nyilatkozat aláírásával tudja
megadni. Amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, nem lesznek nyilvánosan közzé téve gyermeke személyes adatai.
Hozzájárulását bármikor, – elérhetőségeinkre küldött e-mail, vagy szóbeli kérés formájában – visszavonhatja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
4. Kik ismerhetik meg személyes adatait?
A honlap nyilvános; a közzétett eredmények – eltérő kérés hiányában – az archívumban elérhetőek lesznek.
5. Hogyan védjük személyes adatait?
Megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, mely az Ön és gyermeke személyes adatainak biztonságát garantálja. A hozzájárulási
nyilatkozatokat fizikailag zártan kezeljük.
6. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
Ön ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését,
törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását. Ezeken felül Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban
szereplő kérelmeket e-mail címünkre tudja címezni.
7. Jogorvoslati lehetőségek
Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre
korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel megkérjük Önt, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt
szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz, vagy kérdés megtétele céljából – a kifogások, aggályok békés úton történő rendezése érdekében.
Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Ön jogosult
-

-

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait (a per az Ön lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet
megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu/) fordulni és panaszt tenni.

Kelt: Veszprém, 2022.03.31.
V-Busz Kft.

