Budapest, 2022 február 7.

Adatkezelési Tájékoztató
a Moholy - Nagy Művészeti Egyetem által - online módon - szervezett Ugrás a jövőbe! pályázat (a
továbbiakban: Pályázat) lebonyolítása során történő személyes adatok kezeléséhez
Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintettek az adataik megadását megelőzően megismerhessék, hogy
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, mint adatkezelő (a továbbiakban: MOME/Adatkezelő) milyen
adatokat és milyen célból kér be, valamint hogy az Érintetteket milyen jogok illetik meg, miután
megadták adataikat.
Adatkezelő bármely, a tudomására jutott személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi
előírások, így különösen az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)
előírásainak betartásával kezeli.
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv – a jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában a MOME -, amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.
A 18. életév betöltése alatt az adatkezelés csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti
szülői felügyeletet gyakorló személy adja meg, illetve engedélyezi erre vonatkozó külön
nyilatkozaton (a továbbiakban: Szülői Hozzájáruló Nyilatkozat).

1

A személyes adatok védelméről
Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok
figyelembevételével gondoskodik a rendelkezésre bocsátott, ilyen jellegű adatok kezeléséről és
megőrzéséről. Az Adatkezelő kizárólag a megjelölt célra használhatja fel a személyes adatokat, azokat
nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, a kezelt személyes adatokat - kifejezett
jogszabályi rendelkezés hiányában - csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik
személynek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.
Az Adatkezelő megnevezése:
●
●
●
●
●
●

név: Moholy - Nagy Művészeti Egyetem
székhely: 1121. Budapest, Zugligeti út 9-25.
e-mail: info@mome.hu
az Adatkezelő képviselői: Fülöp József rektor; Kun Zsuzsanna, vezérigazgató
adatvédelmi tisztviselő: dr. Kovács Márk
e-mail: mark.kovacs@galnet.eu

A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, célja és megőrzési ideje:

A. A Pályázatra történő online regisztráció során megadott személyes adatok
A Pályázaton részt venni kizárólag előzetes regisztráció útján, online jelentkezési űrlap (google űrlap)
kitöltésével lehet.
A kezelt adatok köre: A jelentkezési űrlapon megadott személyes adatok (így: név, e-mail cím,
lakcím, születési idő, iskola, osztály, foglalkozás, érettségi megléte).
Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], melyet az
Érintett - az Adatkezelési Tájékoztató megismerését és elfogadását követően – a regisztrációval
ad meg.
A 18. életévét be nem töltött Pályázó esetében a törvényes képviselő a Szülői Hozzájáruló
Nyilatkozat aláírásával engedélyezi.
Az adatkezelés célja: A Pályázaton való részvételi szándék nyilvántartásba vétele;
kapcsolattartás; a Pályázaton való részvételhez szükséges technikai – és egyéb instrukciók
megküldése elektronikus levél formájában.
Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott adatokat a Pályázat lezárását követő
3 évig kezeli MOME.
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B. A Szülői Hozzájáruló Nyilatkozaton megadott személyes adatok
Figyelemmel a GDPR 8. cikkében foglaltakra a 18. életévét be nem töltött gyermek esetén, a
gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást
a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
A kezelt adatok köre: a Szülői Hozzájáruló Nyilatkozaton megadott személyes adatok (így
törvényes képviselőre és a pályázó gyermekre vonatkozó adatok: név; születési név; anyja neve;
születési hely és idő; lakcím).
Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], melyet a
törvényes képviselő - a Pályázati Kiírás részét képző Adatkezelési Tájékoztató elolvasását és
megértését követően - a Szülői Hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával ad meg.
Az adatkezelés célja: A Pályázaton való részvétel és adatkezelés szabályosságának garantálása.
Az adatkezelés időtartama: A Pályázat lezárást követ 3 évig.

C. A Pályázatra történő regisztrációkor, illetve a Pályázat során a Pályaműről és a
munkafolyamatokról készült vizuális anyagokkal (pl.: képek, videók,
werkfilmek…stb.) kapcsolatos személyes adatok
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (’Ptk’) 2:48. § (1) bekezdése értelmében
képmás, videó- és hangfelvétel (a továbbiakban együttesen: Felvétel) felhasználáshoz az Érintett
hozzájárulása szükséges.
A kezelt adatok köre: A Felvételen megjelenő képmás és hang.
Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], melyet az
Érintett a Felvétel beküldésével/feltöltésével ad meg.
A 18. életévét be nem töltött Pályázó esetében a törvényes képviselő a Szülői Hozzájáruló
Nyilatkozat aláírásával engedélyez.
Az adatkezelés célja: A Pályázat eredményes lebonyolítása érdekében az elkészült pályaművek
szakmai kiértékelése.
A Pályázat iránt érdeklődök tájékoztatása; a Pályázat lebonyolítását követően – oktatási célból
- a Felvétel vagy annak egy része - eseti jelleggel - a MOME és az együttműködő partnere,
Varinex Informatikai Kft (https://www.varinex.hu/), a Freedee Nyomdai Szolgáltató Művek Kft.
(https://www.freedee.hu/) és a Pozsonyi Pagony kft (https://www.pagony.hu/impresszum)
elektronikus felületeken (saját honlapjain – pl. mome.hu -, közösségi média felületein) és egyéb
kommunikációs csatornáin történő online megjelentetése.
Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig vagy a tiltakozási jog
gyakorlásáig.
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D. Pályázat lebonyolítása során történő képmás (fotó) és hangfelvétel készítése és
felhasználása
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (’Ptk’) 2:48. § (1) bekezdése értelmében képmás
és hangfelvétel (a továbbiakban együttesen: Felvétel) felhasználáshoz az Érintett hozzájárulása
szükséges.
A kezelt adatok köre: Az Érintettről készült, tömegfelvételnek nem minősülő kép- és
hangfelvétel (a továbbiakban együttesen: Felvétel)
Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], melyet az
Érintett - az Adatkezelési Tájékoztató megismerését és elfogadását követően – a regisztrációval
ad meg.
A 18. életévét be nem töltött Pályázó esetében a törvényes képviselő a Szülői Hozzájáruló
Nyilatkozat aláírásával engedélyezi.

Az adatkezelés célja: A Pályázat megörökítése, a Pályázat iránt érdeklődők tájékoztatása, a
Pályázat nyerteseinek, díjazottjainak nyilvánosságra hozatala, valamint a Felvételek MOME és
együttműködő partnere, Varinex Informatikai Kft (https://www.varinex.hu/), a Freedee
Nyomdai Szolgáltató Művek Kft. (https://www.freedee.hu/) és a Pozsonyi Pagony kft
(https://www.pagony.hu/impresszum) kommunikációs csatornáin (weboldal, Facebook, Flickr,
Instagram, Tik-tok, stb..) - tájékoztatási, népszerűsítési célból - történő felhasználása.
Az adatkezelés időtartama: Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, vagy a tiltakozási jog
gyakorlásáig; legkésőbb a Pályázat lezárást követő 3 évig.

E.

Amennyiben Tömegfelvétel készül

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala által publikált nyilvános tájékoztató szerint
a „bírói gyakorlat alapján a tömegfelvételeken emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem
egyedi személyként, hanem mint a tömeg részei láthatók. Tehát tömegfelvételről van szó, ha a képre
pillantva nem az egyének külön-külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem mint sokaság vannak
jelen.”
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján nincs szükség az
Érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához
tömegfelvétel esetén.

A kezelt adatok köre: A Pályázat lebonyolítása során készült tömegfelvétel.
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Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján –
jogos érdeken alapul.
Az adatkezelés célja: Az Esemény megörökítése, az Esemény iránt érdeklődők tájékoztatása,
valamint a felvételek MOME és együttműködő partnere, Varinex Informatikai Kft
(https://www.varinex.hu/),
a
Freedee
Nyomdai
Szolgáltató
Művek
Kft.
(https://www.freedee.hu/) és a Pozsonyi Pagony kft (https://www.pagony.hu/impresszum)
kommunikációs csatornáin (weboldal, Facebook, Flickr, Instagram, Tik-tok stb..) - tájékoztatási,
reklámozási, dokumentációs célból - történő felhasználása.
Az adatkezelés időtartama: A jogos érdek fennálltáig. A nyilvánosságot tájékoztató írás (cikk)
megjelenésének időtartama, illetve annak archiválása esetén a tárolási idő. A tárolási idő
meghatározásának szempontja: a felvétel lehetséges felhasználása későbbi cikkekhez,
egyetemi kiadványokhoz.
Az adatok megismerhetősége:
●

Az Érintett/Törvényes képviselő által megadott személyes adatokhoz kizárólag az
Adatkezelő illetékes - a Pályázat szervezésében és lebonyolításában résztvevő, titoktartásra
kötelezett – munkatársai, titoktartásra kötelezett zsűri tagok férhetnek hozzá. Továbbá a
CANON Hungaria kft (https://www.canon.hu) és a Pozsonyi Pagony kft
(https://www.pagony.hu/impresszum) , mint az Adatkezelő együttműködő partnerei a
Pályázat lebonyolítása során készült fotókhoz, videókhoz, illetve a 2. fordulóba továbbjutó
Pályázók és Segítő felnőttek nevéhez, róluk készült werkfilmekhez, fotókhoz, illetve az
általuk benyújtott Pályaművekhez és az arról készült fotókhoz, videóhoz hozzáférhetnek.

●

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában – csak
az Érintett/törvényes képviselő hozzájárulásával adja át harmadik személynek.

●

A Pályázat lebonyolítása során készült és nyilvánosságra hozott felvételek bárki számára
megismerhetőek.

Az adatok tárolása és az adatbiztonság:

● Jelen tájékoztatóval érintett, regisztráció során megadott személyes adatok tárolása - a
regisztrációs felület lezárásáig - a Google Drive-on történik. A külső szolgáltató
rendszereiben tárolt (kezelt) adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi
szabályzatában foglaltak az irányadóak (A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési
Feltételei elérhetőek ITT). Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében,
hogy a külső szolgáltató a tárolt személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje.
A regisztrációs felület lezárást követően a személyes adatok tárolása digitálisan MOME
székhelyén található szerverein kerülnek tárolásra.
●

A Pályázat során elkészült és benyújtott pályaművek, illetve az azokról készült kisfilmek,
valamint a Pályázat lebonyolítása során készült Felvételek digitálisan MOME szerverein
kerülnek tárolásra illetve archiválásra.
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●
●

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóval érintett személyes adatok tekintetében a tároláshoz
más szolgáltatót nem vesz igénybe.
A MOME megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása
ellen.

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai:
Az adatkezelés során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás.
Személyes adatai védelmének az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal
rendelkező munkatársak, az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt célból, férhetnek csak hozzá.
Az Érintett/Törvényes képviselő) jelen pontban meghatározott - személyes adatkezeléssel
összefüggésben gyakorolható - jogait az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségeinek
bármelyikén, az alábbiak szerint gyakorolhatja:
● az érintett (törvényes képviselő) adatainak kezeléséről írásban bármikor
tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől;
● az érintett (törvényes képviselő) kérheti az adatok helyesbítését; illetve –
meghatározott feltételek teljesülése esetén - törlését;
● az érintett (törvényes képviselő) kérheti – meghatározott feltételek teljesülése
esetén -, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést;
● az érintettet (törvényes képviselő) jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott adatait megkapni (adathordozhatósághoz való jog);
● amennyiben az érintett (törvényes képviselő) jogellenes adatkezelést tapasztal,
jogosult polgári pert kezdeményezni;
● az érintett (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát bármikor visszavonhatja
az info.ugras@mome.hu e-mai címre küldött e-maillel, kivéve azon személyes
adatok tekintetében, amelyek kezelését jogszabályi kötelezettség írja elő az
adatkezelő számára. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés
jogszerűségét nem érinti.
● jogorvoslathoz való jog:
a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bekövetkezett jogsérelem, vagy
annak közvetlen veszélyének fennállása esetén panasszal/bejelentéssel a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1055 Bp., Falk
Miksa utca 9-11., telefon: + 36 1/ 391-14 00) élhet az érintett;
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük,
hogy észrevételeit, illetve igényeit először velünk, mint Adatkezelővel - a fentebb felsorolt
elérhetőségeink valamelyikén - közölje annak érdekében, hogy az észrevételt minél gyorsabban és
hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatásához,
és az esetleges változtatásokról kellő időben értesíti az Érintetteket. A tájékoztató változtatásai a
pályázati honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.
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