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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Plydesign – PLY DESIGN HOUSE formatervezési pályázat
A Plydesign Kft. a továbbiakban, mint Adatkezelő az alábbi adatkezelésre
vonatkozó jogszabályok alapján
-

-

az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete (2016. április
27.) 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
(általános adatvédelmi rendelet), (GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, (Infotv.)
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.)

az alábbiakban tájékoztatja az Adatkezelő által meghirdetett „PLY DESIGN
HOUSE formatervezési pályázat”, a továbbiakban Pályázat pályázóját a
továbbiakban Érintett a személyes adatok kezeléséről.
1. AZ ADATKEZELŐ
Neve: Plydesign Kft
székhelye: 8200 Veszprém, Stadion Köz 11.
telephelyek: 1096 Budapest Thaly Kálmán u. 41. 8492 Kerta, Dózsa u. 58.,
8492 Kerta HRSZ 0156
email: designhouse@pydesign.eu
honlap: www.plydesign.eu
adatvédelemért felelős tisztviselő: Babits Tamás, ügyvezető, Telefon: +36
20 978 2586, e-mail: info@plydeign.eu
2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett Pályázat
lebonyolítása. Különösen: a pályázatok fogadása, a pályázók azonosítása,
kapcsolattartás a pályázókkal, a pályázatok értékelése, döntéshozatal,
eredmények közzététele, a juttatásokkal kapcsolatos jogviszonyból eredő
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, Pályázat díjának
folyósítása a Pályázat során meghirdetett Karrier tréning programban az
adatok, kifizetések nyilvántartási kötelezettségének teljesítése az
Adatkezelő által kötelezően gyakorolt felelős és ellenőrizhető
gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint.
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3. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA
3.1. Az Pályázat kapcsán az Érintett által pályázata benyújtásával megadott
alábbi adatok kezelésére kerül sor:
- név
- e-mail cím
- telefonszám
- születési hely és idő
- Felsőoktatási Intézmény, Kar, képzés neve, diplomaszerzés várható
időpontja vagy a megszerzett diploma időpontja (továbbá a hallgatói
jogviszonyigazolás, vagy végzettség igazoláson szereplő további
adatok)
- pályázat szakmai tartalmi adatai
3.2. Sikeres pályázat esetén a díj kifizetéséhez, támogatási
szerződéskötéshez, bérszámfejtéshez alábbi adatok kezelésére kerül sor:
- név
- e-mail cím
- telefonszám
- Felsőoktatási Intézmény, Kar, képzés neve, diplomaszerzés várható
időpontja vagy a megszerzett diploma időpontja (továbbá a hallgatói
jogviszonyigazolás, vagy végzettség igazoláson szereplő további
adatok)
- pályázat szakmai tartalmi adatai
- juttatás jogcíme, megítélt díj összege
- bankszámlaszám
- lakcím
- állampolgárság, édesanya neve, születési idő, születési hely
- adóazonosító jel, TAJ szám
A pályázat során megadott adatok, pályázathoz csatolt dokumentumok
kapcsolattartási
adatok
és
bankszámlaszám
pontosságáért,
hiánytalanságáért, és valódiságáért a pályázó felel.
4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja a GDPR alapján:
- 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás pályázat
benyújtása és elbírálása során, továbbá
- 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint a támogatási szerződés
teljesítése és a Karrier tréning programban részvétel esetében.
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5. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA
- A pályázatok benyújtása, valamint elbírálása és nyilvántartása
elektronikusan történik, a 3.1 pontban felsorolt adatok az
Adatkezelő adathordozó eszközein rögzítésre kerülnek, az
Adatkezelő a benyújtott adatokat nem hozza nyilvánosságra.
- Előzetes regisztráció során megadott adatok alapján (Név, E-mail,
Telefonszám, Egyetem, Szak, Kezdés dátuma, Születési hely és idő)
történik a pályázók beazonosítása, kapcsolatfelvétel és
kommunikáció pályázókkal, és szakmai felkészítő anyagok
biztosítása
- Az elnyert díj, mint juttatás adatai, a juttatás jogcíme, megítélt díj
összege, Támogatási szerződéshez, bérszámfejtéshez szükséges
3.2 pontban felsorolt adatok az Adatkezelő adathordozó eszközein
rögzítésre kerülnek, az Adatkezelő az adatokat nem hozza
nyilvánosságra.
- A közönségdíj szavazáshoz a pályázat szakmai tartalmának
kivonata, a pályázó neve, a felsőoktatási intézmény neve, valamint
a kar és szak megnevezése a www.plydesign.eu honlapon és
közösségi felületeken https://www.facebook.com/plydesign.eu ;
https://www.instagram.com/plydesign.eu/ ;
https://www.linkedin.com/company/plydesign-ltd/ ) kerül
nyilvánosságra.
- A pályázati döntés eredménye a pályázat szakmai tartalmának
kivonata, a pályázó neve, a felsőoktatási intézmény neve, valamint
a kar és szak megnevezése a www.plydesign.eu honlapon és
közösségi felületeken https://www.facebook.com/plydesign.eu ;
https://www.instagram.com/plydesign.eu/ ;
https://www.linkedin.com/company/plydesign-ltd/ ) kerül
nyilvánosságra.
6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
6.1 Az 3.1. pontban kezelt adatokat az Adatkezelő a pályázat elutasítása
esetén az elbírálás napjától számított 3 évig kezeli.
6.2. A pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötése
és teljesítése során az 3.1. és 3.2. pontban kezelt adatokat Adatkezelő a
támogatási szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.
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Adatkezelő a fenti adatkezelési időtartamok lejártával – eltérő jogszabályi
felhatalmazás illetve hatósági döntés kivételével – a személyes adatokat
visszavonhatatlanul törli.
7. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK
KÖRE
7.1. A bírálati folyamatban a pályázó 3.1 pontban felsorolt személyes adatait
csak azok ismerhetik meg, akiknek az a feladatuk ellátásához szükséges:
- Adatkezelő alkalmazottak, akik a Pályázat adminisztrációját és
menedzselését kezelik
- erre feljogosított bíráló bizottsági tagok, mely a pályázat nyilvános
kiírásában szerepel.
7.2. A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázó 3.2 pontban felsorolt
személyes adatait csak azok ismerhetik meg, akiknek az a feladatuk
ellátásához szükséges:
- Adatkezelő alkalmazottak, akik a Pályázat adminisztrációját és
menedzselését kezelik
- Könyvelést és beszámfejtést végző partner (Mérleg 1999 Kft.), aki az
Adatkezelővel
szerződéses
kapcsolatban
a
könyvelési
bérszámfejtési feladatok ellátásához feltétlenül szükséges
adatokat az Szjatv. alapján kezeli
7.3. Az Adatfeldolgozó a személyes adatokat harmadik országba vagy
nemzetközi szervezethez nem továbbítja.
8. ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden technikai és
szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megadott
személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa.
Az elektronikus adatok tárolása az Adatkezelő tulajdonában lévő
adathordozókon (személyi számítógép, telefon, szerveren) történik. Az
adathordozók tárolási helye az Adatkezelő székhelye és telephelyei.
9. ÉRINTETT JOGAI
Önt személyes adatai kezelése során a GDPR-ban, Infotv-ben
meghatározott jogok illetik meg. Személyes adatainak Adatkezelő általi
kezelésével kapcsolatos jogait az Adatkezelő 1. pontban megadott
elérhetőségein keresztül gyakorolhatja. Az Adatkezelő telefonon nem ad
tájékoztatást az Érintett személyes adatairól, illetve nem fogad személyes
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adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános
tájékoztatás történik.
Az Érintett kérelmére Adatkezelő
- tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, a tájékoztatásnak az
alábbiakra is ki kell terjednie: az adatkezelés célja, az adatkezeléssel
érintett személyes adatok kategóriái, adattovábbítás esetén: a
címzettek megnevezése, az adatkezelés időtartama, érintett jogai,
jogorvoslathoz való jogai, amennyiben az adatok nem az érintettől
származnak az adatok forrásának megjelölése.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban, közérthető
formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás díjmentes. Amennyiben
az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az érintett kérelme megalapozatlan
vagy túlzó, az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel vagy elutasítja a
kérelmet.
- indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat
kiegészítő nyilatkozat alapján kiegészíti.
- korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok
pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi
az adatok törlését, illetve, ha az adatkezelés céljából már nincs
szükség a személyes adatok kezelésére, de az érintett jogi
igényének érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az
adatkezelő a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával vagy jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes személy vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből
kezelheti.
- a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés
célja megszűnt, ha a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell. A törlési
kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az
iratmegőrzésre vonatkozó jogszabályban foglalt határidő nem telt
el.
Az érintett személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére
vonatkozó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet
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a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Adatkezelő nem
tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról legkésőbb a kérelem
beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az
érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akivel, illetve amellyel korábban a
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő a
címzettekről tájékoztatja.
10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű
azt elsőként az adatvédelemért felelős tisztviselő 1. pontban megadott
elérhetőségére megküldeni, melyet – annak beérkezését követően –
haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül megvizsgál, és a panaszost a
vizsgálat eredményéről tájékoztatja.
Jogellenes adatkezelés esetén:
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz, ha véleménye szerint a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet
fasor
22/C;
+36
1 391-1400;
www.naih.hu;
ugyfelszolgalat@naih.hu),
- bírósághoz fordulhat, ha véleménye szerint az Adatkezelő a
személyes adatokat nem a Rendelet szabályainak megfelelően
kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai sérültek (A pert a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt
meg indítani.),
- ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
megsértésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítéshez
való jog),
- amennyiben az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra
jogosult.
11 EGYÉB INFORMÁCIÓK
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet szabályai
az irányadóak.
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Veszprém, 2021. _____________

Jóváhagyta:

ügyvezető

Babits Tamás,

Plydesign Kft.
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