ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Bevezetés
A Pályázó a www.kbka.org és a www.hblf.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlapok)
meghirdetett „HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díj” elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat)
elektronikus levélen keresztül történő jelentkezésével egyidejűleg nyilatkozik, hogy a jelen
Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte, értelmezést követően tudomásul veszi, és
magára nézve tartalmát kötelezőnek elfogadja, a lentiekben foglaltakkal egyetért, azokat nem vitatja.
A Pályázó a nyilatkozatait az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat aláírásával tanúsítja.

2. Alkalmazandó jogszabályok
A Pályázat benyújtásakor megadott személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 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) (a továbbiakban: GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezései az irányadók.

3. Az Adatkezelők neve, elérhetősége és az adatkezelés célja
A Pályázó a Honlapokon meghirdetett Pályázatra elektronikus levélen keresztül történő jelentkezésével
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a
Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (képviseli: Csepreghy Nándor igazgató; székhely: 1013
Budapest, Döbrentei utca 2. V. emelet; e-mail címe: kapcsolat@kbka.org) és a Hungarian Business
Leaders Forum (képviseli: Fieszl Zsuzsa, székhely:1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 3/18., e-mail

címe: zsuzsa.fieszl@hblf.hu), mint adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelők) a Pályázatra történő
jelentkezés, a nyertes pályázó kiszűrése, illetve kiválasztása érdekében, kapcsolatfelvétel céljából
kezelje, illetve a nyertes pályázó részére történő díj átadása és az azzal járó mentorálási tevékenység
teljesítéséhez, valamint az állami forrásokkal való felelős és ellenőrizhető gazdálkodás igazolásához
használja fel.

4. A Pályázó hozzájárulása
Azzal, hogy a Pályázó a Pályázatra elektronikus levélben jelentkezik:
- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Jelentkezési lapon szereplő személyes
adatait az Adatkezelők a 3. pontban meghatározott célokból kezeljék;
- kijelenti, hogy a jelentkezés alkalmával, valamint a Pályázat későbbi szakaszában általa az
Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatai a valóságnak megfelelnek, továbbá
kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatai változása esetén Adatkezelőket ezen
változásokról haladéktalanul értesíti.

5. A kezelt adatok köre
1. Az Adatkezelők a Pályázó alábbi személyes adatait kezelik:
- a Pályázó jelentkezési lapján szereplő személyes adatait (név, beosztás, e-mail cím és telefonszám),
- a Jelentkezési lapon megadott egyéb, a Pályázó személyéhez köthető adatokat (cég adatok, a
szakmai jelentkezési lap 1-6. pontjaiban a Pályázó által leírtak),
- a Pályázó által csatolt mellékleteket és a Pályázó által benyújtott bemutatkozó videót a Pályázatra
történő jelentkezés, a nyertes pályázó kiszűrése, illetve kiválasztása érdekében, valamint
kapcsolatfelvétel céljából.
A nyertes Pályázó ezen adatait a mentorálási tevékenység teljesítése, valamint az állami forrásokkal
való felelős és ellenőrizhető gazdálkodás igazolása felhasználásának céljából is kezeli.
2. A kapcsolattartás elsődlegesen e-mailen és telefonon keresztül történik. A Pályázat során hozott
döntésekről e-mailben értesítik az Adatkezelők a Pályázót.

6. Az adatkezelés jogalapja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre
1. Adatkezelők a Pályázók személyes adatait önkéntes hozzájárulásaik alapján kezeli. A hozzájárulások
bármikor visszavonhatók. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
2. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, mint adatkezelő a nyertes Pályázó személyes adatait jogi
kötelezettségének teljesítése és jogos érdekeire figyelemmel [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f)
pontjai] a szükséges mértékben és célból is kezeli.
3. Adatkezelő a Pályázó személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az alábbi
időtartamig kezelik:
- a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a Pályázatban részt vett, de nem nyertes pályázó adatait a
Pályázó jelentkezésétől számított 1 (egy) évig;
- a nyertes Pályázó adatait a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és Miniszterelnökség között
fennálló támogatási okirata alapján az Alapítvány Miniszterelnökség felé benyújtott beszámolójának
jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig kezeli.
A HBLF 1 (egy) évig jogosult a fenti adatok kezelésére.
4. Adatkezelők a Pályázó által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül
más célra nem használják fel, kizárólag a pályázati kiírásban meghatározottak szerint vagy a Pályázó,
előzetes hozzájárulása alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt jogszabály elrendeli.
A Pályázó személyes adatait az Adatkezelők azon munkatársai és a Pályázatot elbíráló zsűri tagjai
ismerhetik meg, akik a Pályázat adminisztrálásában, elbírálásában, teljesítésében és a díj átadásának
jogszerűsége igazolásában közreműködnek. Az Adatkezelők jogosultak a Pályázat megvalósításában
közreműködő szervezet részére a nyertes Pályázó kiválasztása, illetve a mentorálási tevékenység
teljesítéshez szükséges személyes adatokat továbbítani, mely alapján a mentorálást végző szervezet
jogosult azokat kezelni. Ezen személyes adatokat a 6.2. pontra figyelemmel az állami forrásokkal való
felelős és ellenőrizhető gazdálkodás igazolása során a Miniszterelnökség is megismerheti.
5. A Pályázat elnyerése esetén a nyertes Pályázó engedélyezi, hogy az Adatkezelők a Pályázat kapcsán
nevét, mint a Pályázatban résztvevő, pályázatot elnyert vállalkozás képviselőjét, továbbá képmását, a
benyújtott pályázat témáját és annak rövid leírását nyilvánosságra hozza az Adatkezelők és a Pályázat
népszerűsítése céljából, az Adatkezelők Honlapjain és közösségi média felületein, valamint

az Adatkezelők által készített vagy készíttetett bármilyen más kiadványokban.

7. Adatbiztonsági intézkedések
1. Adatkezelők fokozottan ügyelnek az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek
keretében megteszik a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés
ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelők kijelentik, hogy minden foglalkoztatottja, akik a jelen
Adatkezelési tájékoztató alapján a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáférhetnek, kötelesek a
Pályázó személyes adatainak megőrzésére.
2. A Pályázó a jelentkezésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt
valamennyi részvételre és személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételt.

8. A Pályázó személyes adatai védelméhez fűződő jogai
1. A Pályázó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, jogosult a személyes adataihoz hozzáférni,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, korlátozását, illetve törlését, továbbá tiltakozhat
személyes adatai kezelése ellen A Pályázó ez irányú kérelmét a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
(1013 Budapest, Döbrentei utca 2. V. emelet) részére címezve postai úton, vagy a HBLF (1067
Budapest, Podmaniczky u. 31. 3/18.) részére címezve postai úton, írásban jelezheti.
2. Személyes adatai kezeléséről a Pályázó tájékoztatást kérhet és jogosult arra, hogy a személyes
adataihoz hozzáférést kapjon. A Pályázó kérelme esetén Adatkezelők kötelesek indokolatlan
késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatni az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
3. A Pályázó jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére,
kiegészítésére. A Pályázó bármikor kérheti az Adatkezelőktől személyes adatai helyesbítését. A

helyesbítés iránti kérelmet a Pályázó a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány vagy a HBLF részére
írásban, postai úton van elektronikus levélben terjesztheti elő. Az Adatkezelők kötelesek a kérelem
beérkezését követően, a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül a Pályázó
személyes adatait helyesbíteni.

4. 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.
5. A Pályázó a törlés jogával nem élhet, amennyiben az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez,
illetve jogi igények érvényesítéséhez szükséges.
6. A törlést az Adatkezelő költségmentesen hajtja végre. Az Adatkezelők személyes adat törléséről a
Pályázót értesítik, kivéve, ha az értesítés mellőzése a Pályázó jogos érdekét nem sérti.
7. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és az adatkezelő még vizsgálódik.
8. Az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni. Az Adatkezelők adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják.

9. A Pályázó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőkhöz került, tiltakozhat személyes
adatának kezelése ellen, ha
a) az érintett személyes adatok kezelése, továbbítása kizárólag az Adatkezelők vagy a jelen
Adatkezelési tájékoztató alapján adatkezelésre, vagy adatfeldolgozásra jogosult harmadik személy
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály
alapján kötelező;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
10. Az Adatkezelők 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.
11. Az Adatkezelők kötelesek 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 Pályázó az Adatkezelők tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért
egyet, vagy az Adatkezelők a döntésre megadott határidőt elmulasztják, az ellen a
döntés közlésétől, illetve a 15 napos határidő utolsó napjától számított harminc (30)
napon belül bírósághoz fordulhat.

9. Jogérvényesítési lehetőségek
1. A Pályázó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. tartalmazza, ennek
értelmében a Pályázó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, postacím: 1530, Pf. 5,
telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) fordulhat.
2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

3. Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az adatkezelő székhelye szerint illetékes
törvényszék jár el. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye
(tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.
4. A jogérvényesítés módját, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes
törvényi rendelkezéseket az Infotv., valamint a Ptk. Tartalmazza.

