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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK    

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek értelmező rendelkezései    

Szervező: Budapesti Történeti Múzeum    

Pályázó: a Pályázaton regisztrációval és Pályamű benyújtásával részt vevő, az általános iskola 3-8. vagy 

a középiskola megfelelő osztályos magyar állampolgár vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamának 

állampolgárságával rendelkező természetes személy   

Honlap: a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának honlapja, ami a következő címen érhető el: 

www.varmuzeum.hu   

Pályamű: a Képregénypályázat pályázati felhívásában foglaltaknak megfelelő képregény   

Pályázat: a Szervező által kiírt képregénypályázat   

Pályázati időszak: 2021. február 8. – 2021. április 30. 16 óra  

Zsűri: a Pályaművek elbírálását végző szakmai testület   

Nyertes Pályaművet benyújtó Pályázó: a Pályázati felhívásban részletezett 1-3. helyezést elért Pályázó 

vagy a közönségszavazáson a legtöbb szavazatot kapó pályamű beküldője  

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi hatálya    

A Szervező az Általános Szerződési Feltételeket a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően 

azért határozta meg, hogy teljeskörűen szabályozza a pályázati feltételeket, ideértve a Szervező és a 

Pályázó jogait és kötelezettségeit és az egyéb lényeges körülményeket.    

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek közzététele    

Az Általános Szerződési Feltételeket a Szervező a Honlapon közzéteszi. A Honlapon a Szervező köteles 

az Általános Szerződési Feltételeket oly módon is megismerhetővé, hozzáférhetővé tenni, hogy 

esetleges módosítás esetén a korábban hatályos Általános Szerződési Feltételek megismerhetőek 

legyenek.   

1.4. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása    

Az Általános Szerződési Feltételeket a Pályamű beküldése során, az online űrlap kitöltésével fogadja el 

a Pályázó.    

1.5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása    

A Szervező fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A 

módosításról a Szervező rövid elektronikus felhívás formájában tájékoztatja a Pályázót a honlapon 

keresztül.     

  

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS A PÁLYAMŰ FELHASZNÁLÁSA    

2.1. A Pályázat tárgya   

2.1.1. A Pályázat keretében képregény elkészítésével lehet pályázni, amelyet online űrlapon keresztül 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBKW8VAmrlxV-

http://www.varmuzeum.hu/
http://www.varmuzeum.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBKW8VAmrlxV-GZoi_Kb62zChkLuCyBdaFGpxIh0GCb6rw6w/viewform


GZoi_Kb62zChkLuCyBdaFGpxIh0GCb6rw6w/viewform) kell beküldeni a Szervezőnek. A teljeskörűen 

kitöltött űrlap beküldése a pályázás feltétele, enélkül a pályázat érvénytelen.  Minden pályázó egy 

pályaművel pályázhat.  

2.1.2. A Nyertes Pályaművet benyújtó Pályázó díjazásban részesül.    

2.1.3. A Zsűri által legjobbaknak ítélt, illetve a közönségszavazáson a legtöbb szavazatot kapott Nyertes 

Pályaműveket a Szervező kiállítja.    

  

3. A SZERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI    

3.1. A Szervező kötelezettségei    

3.1.1. A Szervező nem köteles a benyújtott Pályamű szerzői jogi szempontú eredetiségét vizsgálni, e 

tekintetben minden felelősség a Pályázót terheli.   

3.1.2. A Szervező köteles a Pályamű szerzőjeként feltüntetni a Pályázót a Pályamű beküldése során 

megadott névvel.   

3.2. A Szervező jogai   

3.2.1. A Szervező jogosult kizárni a Pályázaton való részvételből azt a Pályázót, aki:   

a) a Pályázat témájától eltérő alkotást nyújt be,    

b) a Szervező által képviselt értékekkel nem összeegyeztethető alkotást nyújt be,    

c) a jelen Általános Szerződési Feltételek 5. pontja szerinti tiltott tartalmaknak megfelelő Pályaművet 

nyújt be, vagy  

d) a Pályázat eredményes lefolytatását meghiúsító, sértő, akadályozó vagy jogszabályba ütköző 

magatartást valósít meg.   

3.2.2. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ne válasszon nyertes Pályaművet.   

3.2.3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Pályázati felhívást visszavonja.  

3.3. Személyes adatok védelme    

3.3.1. A Szervező a Pályázók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat és közzétett 

információkat a nyilvános tartalmak kivételével zártan és a mindenkor hatályos, adatvédelemre 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles kezelni, azokat harmadik személyek 

részére nem teheti hozzáférhetővé (ide nem értve a jogszabályi kötelezettségen alapuló 

adatszolgáltatások körét, valamint az Adatkezelési szabályzat 5. pontjában foglalt adatfeldolgozásra 

vonatkozó esetet), illetve oly módon köteles tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek 

hozzá.    

3.3.2. A Szervező a Pályázók személyes adatait az Általános Szerződési Feltételek 1. sz. függelékét 

képező Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint kezeli.    

  

    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBKW8VAmrlxV-GZoi_Kb62zChkLuCyBdaFGpxIh0GCb6rw6w/viewform


4. A PÁLYÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI    

4.1. A Pályázó kötelezettségei   

4.1.1. A Pályázó a Pályamű beküldése során köteles a Pályázathoz szükséges adatokat az online űrlapon 

hiánytalanul megadni és aláírásával a jelen Általános Szerződési Feltételeket azok függelékeivel együtt 

elfogadni. A Pályázó aláírásával tanúsítja jelen Általános Szerződési Feltételek megismerését és a 

bennük foglalt feltételek elfogadását.  

4.1.2. A Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában csak saját, a pályázati felhívásban és az Általános 

Szerződési Feltételekben meghatározott kritériumoknak megfelelő Pályaművet nyújthat be.   

4.1.3. A Pályázó mint a szerzői jog jogosultja kijelenti, hogy Pályaművén másnak szerzői joga vagy 

egyéb, a felhasználást akadályozó, korlátozó joga nem áll fenn.   

4.1.4. A Pályázó hozzájárulást ad a Szervező részére, hogy a Pályaművét versenyeztetés és elbírálás 

céljából megtekintse, tárolja, egyéb Pályaművekkel összevetve értékelje, továbbá, hogy a Pályázat 

népszerűsítése, illetve a közönségszavazás lebonyolítása érdekében megjelenítse a közösségi oldalain.   

4.1.5. A 2.1.3. szerinti Pályaművet benyújtó Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott Pályaművet a 

Szervező kiállítsa.  

4.2. A Pályázó jogai   

4.2.1 Amennyiben a Pályázati felhívás visszavonására olyan időben kerül sor, amikor a Pályázó 

Pályaművét már benyújtotta, a Pályázó jogosult kérni a Pályamű visszaadását.  

4.2.2. A Pályázó a Pályaművét annak beküldése után a Pályázati időszak végéig, azaz 2021. április 30. 

16:00 óráig módosíthatja vagy vonhatja vissza, ezt követően nincs lehetősége annak módosítására vagy 

visszavonására.   

  

5. TILTOTT TARTALMAK    

5.1. A Pályázaton jogellenes tartalom (pl. harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, 

felhasználási engedély nélküli, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, stb.), továbbá 

harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül vagy közvetett módon Pályamű nem 

nyújtható be.   

5.2. Tilos az alábbi tartalmak bármilyen formában történő közzététele a Pályaműben:    

a) olyan tartalom, amely önmagában vagy a tartalom közzététele, hirdetése által bármilyen 

módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve – nem kizárólagosan – a védjeggyel, szerzői joggal, 

szabadalommal, személyhez fűződő vagy kegyeleti joggal való visszaélést;    

b) amely bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, annak elkövetésére hív fel, vagy 

jogellenes magatartást kedvezően tüntet fel, így különösen az alábbiak:   

– amely a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XIX. Fejezetében 

rögzített Nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények körébe esik, avagy 

jogellenes magatartást örökít meg;   

– amely a Btk. XXI. Fejezetében felsorolt Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni 

bűncselekmények körébe esik, avagy ilyen magatartást örökít meg;   



– amely a Btk. XXXII. Fejezetében szabályozott Köznyugalom elleni bűncselekmények (így különösen 

Közösség elleni uszítás, A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános 

tagadása, Nemzeti jelkép megsértése) megállapítására alkalmas, vagy büntetni rendelt magatartást 

örökít meg; továbbá minden olyan jel, jelkép, jelvény vagy jelzés használata, amely a Btk. 335. §-a 

alapján   

– önkényuralmi jelkép használata   

– büntetendő, vagy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseibe ütközik;   

c) amely erőszakos tartalmú, félelemkeltő, megbotránkozást okozó, továbbá egyes személyeket, 

közösségeket, társadalmi csoportokat lealacsonyító vagy sértő, illetve megbélyegző;   

d) direkt kapcsolatfelvételre buzdító (e-mail címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó 

weboldalt vagy annak nevét) szöveget vagy képet elhelyezni;    

e) pornográf, szexuális szolgáltatásra utaló, a nyugalom megzavarására alkalmas tartalom;   

f) olyan tartalom, amely közvetve vagy közvetlenül reklámcélokat valósít meg, vagy erre irányul.  

5.3. Az 5.1 és 5.2 pontokban kizárt tartalommal benyújtott Pályamű érvénytelen, bírálatára nem kerül 

sor, a Pályázatból automatikusan kizárásra kerül. A kizárással szemben jogorvoslatnak helye nincs.   

  

6. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG   

6.1. Pályaművet nem nyújthatnak be a Budapesti Történeti Múzeummal munkajogi vagy polgári jogi 

jogviszonyban alá magánszemélyeknek, valamint a Zsűri tagjainak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.   

6.2. A Pályázó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy vele szemben 

a 6.1 pontban foglalt összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.   

6.3. A Pályázaton összeférhetetlenségi ok fennállása ellenére való részvétel következménye a 

Pályázatból való kizárás.   

  

7. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA   

7.1. A Szervező kizárja a felelősségét arra vonatkozóan, hogy az elbírálás során vizsgálja a Pályázat 

eredetiségét, Pályázótól való származását, vagy harmadik személy bárminemű jogának megsértését, 

csorbítását. Ide vonatkozóan az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Pályázó kijelenti, hogy 

saját műve a Pályázat, arra vonatkozóan kizárólagos és teljes rendelkezési joggal rendelkezik, a 

Pályamű feltöltésével és a Pályázaton való részvétellel személyhez fűződő jogokat és szerzői jogokat 

nem sért, illetve korlátoz.   

  

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK    

8.1. A Felek rögzítik, hogy a felhasználási jogviszonyból eredő jogvitáikat egymás érdekeinek a 

figyelembevételével, elsődlegesen peres út igénybevétele nélkül rendezik.    



8.2. A Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy Btk. 384. §-a szerinti bitorlás és 385. §-a szerinti 

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése olyan tényállások, amelyek magánindítványra 

büntetendő magatartások, és büntetőjogi szankció alkalmazását vonják maguk után. A Pályázó az 

Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy ezen magatartásoktól kifejezetten 

tartózkodik.   

8.3 Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos 

jogszabályok és hatósági előírások alkalmazandók.    

FÜGGELÉKEK   

1. sz. függelék: Adatkezelési szabályzat  

     



1. sz. függelék  

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Pályázó hozzájárulásán – 16 

év alatti pályázó esetében szülői hozzájáruláson, illetőleg felhasználási szerződés megkötése esetén a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapszik.   

1. A Pályázó az online űrlap kitöltésével és a pályaművel együtt történő beküldéssel nyilatkozik 

arról, hogy az alábbiakat megismerte, értelmezést követően tudomásul veszi, és magára nézve 

tartalmát kötelezőként elfogadja, a lentiekben foglaltakkal egyetért, azokat nem vitatja.   

2. A Pályázó a Pályamű beküldésével kifejezetten, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

általa megadott személyes adatokat a Budapesti Történeti Múzeum (a továbbiakban: Szervező) a 

Képregénypályázat (a továbbiakban: Pályázat) lebonyolítása (úgy mint Pályázatra történő regisztráció, 

a Pályázó azonosítása, a többszörös jogosulatlan regisztrációk kiszűrése), valamint kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás céljából kezelje. A Pályázó a Pályamű beküldése során tett külön kifejezett 

nyilatkozatával történő hozzájárulása esetén a Szervező a Pályázat lezárását követően a Pályázó 

személyes adatait a jövőbeni pályázatok kiírására történő felhívás, továbbá a Pályázó Pályaművével 

kapcsolatos egyéb ajánlatok, megkeresések továbbítása céljából visszavonásig kezeli.   

A Szervező a Pályázó személyes adatait önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás bármikor 

visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét.   

 3. Azzal, hogy a Pályázó a Pályaművét és az űrlapot beküldi:    

• feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét Pályaműve mellett a Pályázat 

teljes időtartama alatt, illetve eredményhirdetéskor kommunikálják; továbbá nevét, életkorát, 

telefonszámát, e-mail címét a Szervező a 2. pontban meghatározott célból a GDPR és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezelje;   

• kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázat lebonyolítása során, azzal összefüggésben róla 

kép-, hang- és filmfelvétel készüljön, egyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ezen felvételek akár 

teljes egésze, akár egyes részletei később a Szervező által idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás 

nélkül, tájékoztatás céljából felhasználásra kerüljön;   

• feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy személyes adatait a Szervező a Pályázat lebonyolítása 

során, felhasználja;   

• kijelenti, hogy a regisztráció alkalmával, valamint a Pályázat későbbi szakaszában általa a 

Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai a valóságnak megfelelnek, továbbá 

kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatai változása esetén Szervezőt ezen változásokról 

haladéktalanul értesíti.   

4. A Pályázat során kezelt személyes adatok köre   

A Szervező kezeli a Pályázóval való kapcsolattartáshoz szükséges, 3. pontban részletezett személyes 

adatait:  



• A kapcsolattartás elsődlegesen e-mail formájában történik. A pályázat során hozott 

döntésekről a Szervező e-mailben értesítheti a Pályázót.   

• A telefonszám Szervező általi kezelése a Pályázóval írásban történő sikertelen kapcsolatfelvétel 

esetén szükséges.   

• A felhasználási szerződés megkötése esetén a szerződés megkötése céljából a Pályázó egyéb 

személyes adatainak (lakcím, anyja neve) kezelése is szükségessé válhat, és a szerződés megkötésének 

elengedhetetlen feltétele.   

 5. Az adatkezelés időtartama, címzettek:   

Adatkezelő és adatfeldolgozó: Budapesti Történeti Múzeum (székhely és levelezési cím: 1014 

Budapest, Szent György tér 2.; e-mail cím: kapcsolat@btm.hu)   

A Szervező a Pályázat lezárását követő 30 napig kezeli a Pályázó személyes adatait.    

A Szervező kizárólag jogszabály által meghatározott esetekben jogosult a Pályázó adatait a Pályázó 

adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonását követően kezelni.   

A Szervező a Pályázó által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra 

nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a Pályázatban meghatározottak szerint, 

vagy a Pályázó előzetes hozzájárulása alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt jogszabály 

elrendeli, azzal, hogy Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a Szervező írásbeli utasításai 

alapján kezeli.   

A Szervező az Infotv. és a GDPR rendelkezései szerint fokozottan ügyel az adatbiztonság 

követelményének megtartására, ennek keretében megteszi a szükséges technikai intézkedéseket a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban a Szervező kijelenti, 

hogy minden foglalkoztatottja, akik a jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 

alapján a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáférhetnek, kötelesek a Pályázó személyes 

adatainak megőrzésére.   

A Pályázó a Pályamű feltöltésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi 

részvételre és személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételt.   

6. A Pályázó személyes adatai védelméhez fűződő jogai   

 A Pályázó a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint 

kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve törlését. A Pályázó ez irányú kérelmét a 

Budapesti Történeti Múzeum (1014 Budapest, Szent György tér 2.) részére címezve, postai úton, 

írásban jelezheti a Szervezőnek.   

7. Tájékoztatás   

Személyes adatai kezeléséről a Pályázó az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. A Pályázó 

kérelmére a Szervező tájékoztatást ad az Infotv. 17. §-ának rendelkezéseivel összhangban. A Szervező 

köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 

napon belül írásban megadni a tájékoztatást.   

8. Törlés   

 A személyes adatot törölni kell, ha:  



a) kezelése jogellenes;   

b) a Pályázó kéri;   

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény 

nem zárja ki;   

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje 

lejárt;   

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.   

A törlést a Szervező költségmentesen hajtja végre.    

A Szervező a személyes adat törléséről a Pályázót értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése a Pályázó 

jogos érdekét nem sérti.   

 9. Zárolás   

Törlés helyett a Szervező zárolja a személyes adatokat, ha:  

a) a Pályázó ezt kéri, vagy   

b) a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Pályázó jogos 

érdekeit.    

Az így zárolt személyes adatot a Szervező kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az adatkezelési cél, 

amely a személyes adat törlését kizárja.   

Törlés helyett a Szervező zárolja a személyes adatot, ha egy előzetesen felmerült jogvitában, vagy 

jogszabályra, illetve hatósági vagy bírósági döntésre tekintettel, vagy a Pályázóval kötött, hatályos 

szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot meg kell őrizni, vagy ha az adat a Pályázón kívül 

más személyes adatát is elválaszthatatlanul tartalmazza (például képfelvétel). Az így zárolt személyes 

adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését 

kizárta.    

 10. Tiltakozás   

A Pályázó vagy bárki, akinek a személyes adata a Szervezőhöz került, tiltakozhat személyes adatának 

kezelése ellen, ha:  

a) az érintett személyes adatok kezelése, továbbítása kizárólag a Szervező vagy a jelen Szabályzat 

alapján adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult harmadik személy jogának vagy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelés jogszabály alapján kötelező;   

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy 

tudományos kutatás céljára történik;    

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.   

A Szervező a Pályázó tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt 

megvizsgálja, és annak eredményéről a Pályázót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás 

megalapozott, a Pályázó az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.   

A Szervező köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 



intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Szervező a tiltakozás alapján 

meghozott döntésével a Pályázó nem ért egyet, vagy a Szervező a döntésre megadott határidőt 

elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől, illetve a 15 napos határidő utolsó napjától számított harminc 

(30) napon belül bírósághoz fordulhat.   

11. Helyesbítés   

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, a Pályázó bármikor kérheti a Szervezőtől személyes 

adatai helyesbítését. A helyesbítés iránti kérelmet a Pályázó a Budapesti Történeti Múzeum (1014 

Budapest, Szent György tér 2.) részére írásban, postai úton terjesztheti elő. A Szervező köteles a 

kérelem beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül a Pályázó 

személyes adatait helyesbíteni.   

12. Jogérvényesítési lehetőségek   

 A Pályázó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza, ennek értelmében a Pályázó a törvényben foglalt 

jogainak sérelme esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

fordulhat.   

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra történő hivatkozással, hogy 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye 

áll fenn. Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben a Szervező székhelye szerint illetékes 

törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) jár el. A 

per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt 

is megindítható.   

A jogérvényesítés módját, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi 

rendelkezéseket a GDPR, az Infotv., valamint a Ptk. tartalmazza.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  


