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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

pályázat lebonyolítása során kezelt személyes adatok tekintetében 

 

A pályázat lebonyolítását közös adatkezelőként az alábbi szereplők végzik: 

Megnevezés, székhely, 
elérhetőségek 

Miért felel a folyamatban? Adatvédelmi tisztviselő  

Auchan Magyarország Kft. 
2040 Budaörs, Sport u. 2-4. 
adatvedelem@auchan.hu 

● az előzetes bírálaton 
átesett pályázatok 
áttekintése,  

● kapcsolatfelvétel a 
pályázókkal, 
előkészítés a 
döntőbizottsági 
döntésre 

● beszámoló 
ellenőrzése igény 
szerint 

dr. Csekő Katalin 
adatvedelem@auchan.hu 
2040 Budaörs, Sport u. 2-4. 
adatvedelem@auchan.hu 
 
 
Közös adatkezelők által 
kijelölt kapcsolattartási 
pont adatvédelmi ügyekben 
(panaszok, érintetti 
kérelmek esetén) 

Effekteam Egyesület 
Cím: 1056 Budapest, Szerb 
u. 17-19. 
TEL: 06 1 700 0020 
E-mail: info@effekteam.hu 
 

● a pályázatok 
fogadása  pályázati 
kiírásban megadott 
e-mailcímre 

● formai oldalról 
történő előzetes 
bírálat 

● a pályázat tárgyát 
nem kimerítő 
pályázatok kiszűrése 

● részvétel 
döntőbizottságban 

● beszámoló 
begyűjtése, 
ellenőrzése 

dr. Molnár Klára 
klara.molnar@effekteam.hu 
1056 Budapest, Szerb u. 17-
19. 

Auchan Alapítvány 
(Fondation Auchan) 
40, avenue de Flandre, BP 
139 
59664 Croix 

● kiválasztott 
pályázatok 
adminisztratív 
ellenőrzése 

● nyertes tájékoztatása 
● beszámoló 

ellenőrzése igény 
szerint 

 

Alain Reners 
Délégué général de la 
Fondation Auchan 
Coordination Ethique  
areners@auchan.com 
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Az adatkezelés célja a pályázat lebonyolítása. 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelők és a pályázó mint harmadik fél jogos gazdasági érdeke 

- GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, mind a kapcsolattartói adatkezelések, mind pedig a 

az elszámolás kapcsán kezelt adatokra nézve, továbbá csalások megelőzése a pályázati 

feltételekben és a beszámolóval kapcsolatban kezelt adatok kapcsán. 

Kezelt adatok köre, az adatok forrása 

 

Részcél Adatkör Adatok forrása 

kapcsolattartás ● pályázati projekt 
vezetőjének adatai (név, 
titulus, e-mail, telefon) 
● pályázó szervezet 
elnökének adatai (név, 
státusz, e-mail, telefon) 

a pályázó szervezet/érintett 
- ha ő tölti ki az adatlapot 

a pályázati anyag  ● a szervezet irányadó 
jogszabályoknak megfelelő 
döntéshozó vagy irányító 
testülete tagjainak listája 
(amennyiben a létesítő 
okiratban nem szerepel); 
● a szervezet 
alaptevékenységét 
illusztráló, szabad 
felhasználású (emberek 
ábrázolása esetén 
adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelő) 
fotó 
● a pályázati anyag 
részeként benyújtandó 
igazolásokon, 
beszámolókban szereplő 
nevek, pozíciók, aláírások  

pályázó szervezet 

beszámoló számlák, bizonylatok, 
személyi költségekkel 
kapcsolatos dokumentumok, 
jelenléti ívek 

pályázó szervezet 

 

Adatkezelés ideje: a pályázati anyagokat  5 évig őrizzük meg. 
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Címzettek: 

Az Auchan vállalati levelezése kapcsán, (együtt: Google Suit) a Google Ireland Limited, továbbá 

az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. 

(Székhelye: 9170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország) 

adatfeldolgozónak minősül. A Google által végzett adatfeldolgozás során a harmadik 

országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési 

feltételek) igénybevételével biztosítja. 

Az Effekteam a Googlemail levelezőrendszert használja, melynek kapcsán a Google LLC. (USA) 

adatfeldolgozónak minősül. A Google által végzett adatfeldolgozás során a harmadik 

országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési 

feltételek) igénybevételével biztosítja. 

 

Az érintettet az adatkezelés jogalapjára és jellegére figyelemmel az alábbi jogok illetik meg: 

 

 

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes 

adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

● Az adatkezelés célja;  

● Az érintett személyes adatainak kategóriái; 

● A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

● Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik 

országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az 

érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 

által előírt megfelelő garanciákról is; 

● Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ; 

● Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 

● A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

● Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen 

várható következményekkel jár.  

 

Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére kell bocsátania. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak 

sérelmével, pl. más személyes adata nem kérhető. 
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Helyesbítéshez való jog 

 

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az 

érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.  

 

Adatkezelés korlátozáshoz való jog 

 

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek 

valamelyikének teljesülése esetén:  

● Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; 

● Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az 

adatok felhasználásának korlátozását kéri;  

● Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás 

addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;  

● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 

a GDPR-ban megjelölt esetekben lehet kezelni.  

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet 

előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést. 

 

Tiltakozáshoz való jog 

 

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos 

érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes 

adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

 

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes 

adatokat, ha annak a GDPR-ban foglalt feltételei fennállnak. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra 

hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia 

és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg 

kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az 

adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó 

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlését. 

 

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:  



 
 

5 
 

● a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése érdekében szükséges;  

● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. 

az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van 

szükség). 

● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából szükséges; 

● közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból 

szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az 

adatkezelést; 

 

 

Alanyi jogok: 

 

Az érintettnek alanyi joga van arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

 

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat 

a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 

személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

Az érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén: 

 

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a 

halálát követő érintetti jogok gyakorlása érdekében nyilatkozatot tegyen (ügyintézési 

rendelkezés, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat 

fogadható el).  

Aki elhunyt érintett kapcsán szeretne jogokat gyakorolni, mivel ez iratok bemutatásával jár, a 

kérelmet az áruházi vevőszolgálatok intézik, személyes megjelenés és az alábbi 

dokumentumok szükségesek hozzá: 

saját személyazonossága igazolására személyi igazolványt vagy jogosítványt vagy útlevelet 

az elhunyt halálának tényének és idejének igazolására halotti anyakönyvi kivonatot vagy 

bírósági határozatot vagy közjegyzői hagyatékátadó végzést 

annak igazolására,, hogy a közeli hozzátartozói kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal  

születési anyakönyvi kivonat vagy örökbefogadási határozat vagy hagyatékátadó végzés 

(kivéve, ha az érintett életében nyilatkozatot tett, hogy ezeket a jogait az illető személy 

gyakorolhatja) 

Az Auchan kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 

hozzátartozóját, ha az érintett elhunytát követően valaki a jogokat gyakorolta, valamint az 

ennek során tett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az érintetti jogok gyakorlására 

jogosult személyt kijelölő nyilatkozatában megtiltotta.  
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Jogorvoslathoz való jog 

 

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, 

kérjük, hogy a fenti email-címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása 

érdekében. 

 

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen 

szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 

tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsértése esetén. 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is. 
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