
 
 

Adatkezelési tájékoztató 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. évben meghirdetett„VIZET MINDENKINEK!” 
rajzpályázathoz kapcsolódóan megadott személyes adataikkezelésnek megkezdése előtt az 

alábbiakról tájékoztatjuk. 
 

Az adatkezelés célja: Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. évben meghirdetett „VIZET 

MINDENKINEK!” rajzpályázaton való részvétel okán a pályázó beazonosítása.A pályázathoz 

megadott személyes adatokat kizárólag ezen adatkezelési célból használjuk fel, azokat más 

célra nem használjuk. 

 
Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruló nyilatkozat alapján a pályázók önkéntes 

hozzájárulása.Azon pályázók, akik az alkotások beküldésekor a16. életévüket még nem 

töltötték be, személyes adataik kezeléséhez törvényes képviselőjük hozzájárulása 

szükséges. 

 

A kezelt adatok köre: 

gyermeknek a neve, anyja neve, lakcím,intézmény ahova jár, életkora, nevezési korosztály 

(óvodás vagy általános iskolás), a beküldött alkotás, 

törvényes képviselőnek a neve, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, e-mail 

cím. 

Személyes adatok tárolásának ideje: A pályázó a csatolt hozzájáruló nyilatkozatalapján 

kifejezetthozzájárulását adja, hogy a 2019. évi rajzpályázattal kapcsolatos személyes adatait 

2019. december 31. napjáig kezeljük, ezt követően töröljük.Az adatkezelési időszak alatt 

nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, vagy azt módosíthatja, illetve kérheti személyes 

adatainak törlését. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a benyújtott alkotást/alkotásokat fotókon, cikkekben, elektronikus vagy 

nyomtatott sajtóban valamint egyéb audiovizuális anyagokban megjelenhetnek, azokat az 

Alföldvíz Zrt. rendezvényein azokat felhasználja. A beérkezett alkotások biztonságos 

tárolásáról és őrzéséről az Alföldvíz Zrt. kiemelten gondoskodik.A beküldött alkotásokkal 

kapcsolatban megadott személyes adatokat kizárólag a Társaságunk erre a feladatra 

felhatalmazott, kijelölt munkatársai kezelik,csak azon munkavállalóink rendelkeznek ezekhez 

hozzáféréssel, akiknek munkakörüknél fogva ez indokolt és szükséges. 

 

A rajzpályázaton résztvevőket a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok 

illetik meg: 

Az adatkezelés során bármikor kérheti az adatokhoz való hozzáférését, a pályázati 

anyaggal kapcsolatos adatairólbármikor másolatot kérhet, valamint bármikor kérheti a 

pályázati anyaggal megadott személyes adatainak törlését is. 

Továbbá kérheti, hogy az adatot ALFÖLDVÍZ Zrt. – az adatkezelési határidőn túl - ne 

semmisítse meg, illetve ne törölje. 



 
A rajzpályázat kapcsán, mind a gyermek, mind a törvényes képviselőszemélyes adatainak 

akezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től, továbbá bármikor kérheti 

a pályázati anyagban megadott személyes adataikhelyesbítését, illetve jogsértés észlelése 

esetén annak kivizsgálásáigzárolását is, illetve kezelésének korlátozását. 

A Pályázókat megillető jogorvoslat kapcsán tájékoztatjuk, hogy jogsértés észlelése esetén a 

társaság vezérigazgatójához, vagy a társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat 

ügyének kivizsgálása végett. A vezérigazgató vagy az adatvédelmi tisztviselő a 

megkeresésétől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni és a döntésről írásban 

tájékoztatást adni. 

Jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (székhely:1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, 

Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400, Fax: 061/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: 

http://www.naih.hu )illetve eljárást kezdeményezhet az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel, mint 

adatkezelővel szemben a Gyulai Törvényszéken (5700 Gyula Béke sgt. 38.), de a per 

megindítható az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is. 

Az adatkezelő neve és adatai: 

Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 

képviseli: Nagy László vezérigazgató 

Cégjegyzékszám: 04 10 001580 

Adószám: 13100887-2-04 

Bejegyző bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbírósága 

telefon: 66/523-200 

e-mail cím: cegvezetes@alfoldviz.hu 

 

A társaság adatvédelmi tisztviselője: 
Dr. Farkas Kristóf egyéni ügyvéd 

postacím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 

telefon: 66/523-200 

e-mail: adatvedelem@alfoldviz.hu 
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