
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A recenziókészítő verseny és ösztöndíjprogramjával kapcsolatban rögzített személyes adatokat az 

Európai Parlament és Tanács 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 2016/679. számú rendeletének és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően 

tárolja és kezeli az alábbiak szerint. 

Adatkezelő: 

Cégnév: Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.  

Székhely: 1014 Budapest, Úri utca 21. 

Cégjegyzékszám: 01-09-303681 

Adószám: 26133454-2-41 

Képviselő az adatkezelési tevékenység során: 

E-mail cím: info@pallasathenekiado.hu 

Honlap: www.pallasathenekiado.hu 

(a továbbiakban: Társaság) 

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: 

Az adatkezelés célja a verseny és ösztöndíjprogramban résztvevő hallgatók válogatott recenzióinak 

megjelentetése nevüket feltűnteve a Pallas Athéné Könyvkiadó honlapján. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatok kezelésének jogalapja a pályázatot benyújtó személy – jelen tájékoztató ismeretében 

tett – egyértelmű hozzájárulása. 

Az adatkezelés ideje: 

Az adatokat a Társaság 5 évig vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig kezeli. 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: 

Az adataihoz a feladataik ellátása érdekében a Társaság munkavállalói férhetnek hozzá.  

 

Adatbiztonsági intézkedések: 
 
A Társaság megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje – többek 

között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól. 

 
Az adatkezeléssel összefüggő jogok: 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: 

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet 

a Társaságtól arról, hogy a Társaság: 

 milyen személyes adatait, 

 milyen jogalapon, 
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 milyen célból, 

 mennyi ideig kezeli, 

 kezeli-e még a személyes adatait, 

 kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait. 

Ezen felül kérheti a Társaság által tárolt személyes adatainak másolatát. 

 

A Társaság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre 

megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Társasághoz, 

akkor a Társaság válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más 

úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

 

Helyesbítéshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog): 

Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, 

írásban kérheti a Társaságtól személyes adatainak törlését.  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, ha 

1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

5. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha 

1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, azonban ahelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
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4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

  

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 

Társaság tájékoztatja e címzettekről. 

 

A hozzájárulás visszavonásának joga: 

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés 

időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás 

visszavonása esetén a Társaság visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. Ha Ön 

visszavonja a hozzájárulását, akkor adatai törlésre kerülnek. 

 

A Társaság a személyes adatait a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül 

törli és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmét elektronikus 

úton küldi meg a Társasághoz, akkor a Társaság válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus 

úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a 

nyilatkozatában. 

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog): 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a 

rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet szabályait. 

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag 

kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 

három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 

fejleményekről vagy annak eredményéről. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 


