Adatkezelési tájékoztató Fotó- és videópályázathoz kapcsolódó adatkezeléshez
1. ADATKEZELŐ ADATAI
Adatkezelő megnevezése:

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Adatkezelő rövidített elnevezés:

ZALAVÍZ Zrt.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

20-10-040125

Adatkezelő székhelye:

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

Adatkezelő elérhetőségei:

zalaviz@zalaviz.hu, www.zalaviz.hu

Adatkezelő telefonszáma:

+36 92 500 300

Adatvédelmi tisztviselő:

adatvedelem@zalaviz.hu, +36 92 500 300

2. FOTÓÉS
RÉSZLETEI

VIDEÓPÁLYÁZATHOZ

Adatkezelés célja:

KAPCSOLÓDÓ

ADATKEZELÉS

Víziközmű
szektorral
összefüggő
tevékenységek
népszerűsítésére kiírt pályázatra beküldött munkák
kezelése és az iskolákkal, pályázókkal történő
kapcsolattartás.
Róluk, illetve munkáikról készült képek/videók
közzététele a Zalavíz Zrt. belső hálózatán, Facebook
oldalán illetve kiadványában.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont az Érintett önkéntes
hozzájárulása
Kiskorú Pályázó (16. év alatti) hozzájárulásának
érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása
szükséges.

Az érintett személyes adatok
kategóriái:

A személyes adatok címzettjei:



Pályázó neve



Kapcsolattartó/Képviselő neve



e-mail címe



az érintettről készült fotó/videó

A Fotó- és videópályázat szervezésében és
lebonyolításában részt vevő munkatársak, továbbá az
elbírálásban részt vevő zsűri tagjai.
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Személyes adatok tárolásának Fotó- és videópályázat lezárását követően törlésre
időtartama:
kerülnek. 2020.03.31.
Az adatkezelés helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. – Zalavíz Zrt irodaház

Automatizált döntéshozatal és Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt
profilalkotás:
és nem végez profilalkotást.
Adatfeldolgozók igénybevétele:
Zalaszám Informatika Kft.

www.zalaviz.hu weboldal üzemeltetése

3. ÉRINTETTEK JOGAI
Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével
törlését, kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint joga van az adathordozhatósághoz. Amennyiben Ön az adatkezeléssel kapcsolatos
jogait kívánja gyakorolni, kérjük forduljon a fent feltüntetett elérhetőségek bármelyikén
munkatársunkhoz!
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Az Adatkezelőnek kizárólag e-mailben benyújtott írásbeli kérelmet áll módjában teljesíteni.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, bármely kérelem beérkezésétől számított 25
napon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Ha az Érintett elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha
azt az Érintett másként kéri.
3.1

Jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadág Hatóságnál, illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes
törvényszéknél élhet.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1 391 1400
Honlap: www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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