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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS  
A PANNON-VÍZ ZRT. ÁLTAL A KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 AZONOSÍTÓSZÁMÚ , „A  

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA A VÍZBÁZIS VÉDELMÉRE A PANNON-VÍZ  ZRT., AZ AQUA  
SZOLGÁLTATÓ KFT. ÉS A SOPRONI VÍZM Ű ZRT. TERÜLETÉN : SZEMLÉLETFORMÁLÁS A LAKOSSÁG 
KÖRÉBEN”   ELNEVEZÉSŰ PROJEKT KERETÉBEN SZERVEZETT , RAJZ-ÉS FOTÓ PÁLYÁZATON RÉSZT 

VEVŐK ÉS EGYÉB ÉRINTETTEK RÉSZÉRE  
 

 
A PANNON-VÍZ Zrt. 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 szóló európai parlamenti és a tanácsi 2016/679 (EU) rendelet (2016. április 27.) (általános 
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt jelen 
tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A 
folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés 
érintettjévé. 
 
AZ ADATKEZEL Ő PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 
 
Adatkezelő megnevezése: PANNON-VÍZ Zrt. 
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.08-10-001658 
Adatkezelő székhelye:  9025 Győr, Országút u. 4. 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@pannon-viz.hu 
 
 

RAJZ-ÉS FOTÓPÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 
 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA : 
A Társaság által szervezett rajzpályázat, illetve rajz-és fotópályázat (továbbiakban: pályázat) 
lebonyolítása.  
  
AZ ÉRINTETTEK KÖRE : 
A pályázaton résztvevő személyek, a kiskorú gyermekek törvényes képviselői  
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA : 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás. 
Amennyiben az érintett kiskorú a hozzájárulás megadására a törvényes képviselője jogosult. 
 
KEZELT ADATOK KÖRE : 
pályázó neve, korcsoportja, a törvényes képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma, pályamű 
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AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE , A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA : 
 

Mivel a pályázat az Európai Unió által támogatott projekt keretében kerül lebonyolításra, annak 
ellenőrzésével és elszámolásával összefüggésben az adatok továbbításra kerülnek az ellenőrzésben és 
elszámolásban érintett  - támogatási szerződésben és jogszabályokban  - meghatározott szervezetek 
felé. 

Az Adatkezelő ezen kívül az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek 
figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. 
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására 
kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért 
adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK ID ŐTARTAMA :  
A projektet követő fenntartási időszak végéig. 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE :  
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA : 
Az Adatkezelő a KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azonosítószámú - „A klímaváltozás hatása a vízbázis 
védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén: 
szemléletformálás a lakosság körében” elnevezésű – Európai Unió által támogatott pályázat keretében 
az óvodás és alsótagozatos gyerek részére rajzpályázatot, valamint felső tagozatos, középiskolás és 
felsőoktatásban résztvevő diákok részére rajz- és fotópályázatot hirdet. 
A pályázatra érkező pályaműveket postai úton vagy e-mailben kell beküldeni.   
A papíralapú művek hátoldalára az alkotó nevét, korcsoportját, valamint szülő/diák/tanár 
telefonszámát fel kell tüntetni.  Csoportos munka minden tag nevét fel kell tüntetni. 
Digitális úton a pályaműveket a vezerigtitkar@pannon-viz.hu e-mail címre, pdf formátumban 
kell megküldeni. Az e-mailben külön fel kell tüntetni az alkotó/csoport nevét, korcsoportját és 
szülő/pályázó/tanár telefonszámát. 
A beérkezett pályaművekből korcsoportonként és kategóriánként 10-10 darabot választ ki a 
szakértő zsűri, melyeket az alkotó nevével és korcsoportjával az Adatkezelő a saját - Pannon-
Víz Zrt. - Facebook oldalán tesz közzé. A legtöbb lájkot kapott munkák készítői lesznek a 
pályázat helyezett versenyzői a kapott lájkok sorrendjében.  
 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK : 
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
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− visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását, 
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén) 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  
− élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik). 

 

EREDMÉNYHIRDETÉS SORÁN FÉNYKÉPEK KÉSZÍTÉSE ÉS KÖZZÉTÉTELE 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA : 
Az Adatkezelő által szervezett pályázat eredményhirdetésének publikálása, a pályázat céljaként 
megjelölt vizeink védelmével kapcsolatos lakossági szemléletformálás elősegítése 
  
AZ ÉRINTETTEK KÖRE : 
A pályázaton helyezést elérő pályázók   
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA : 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az érintett vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása  
 
KEZELT ADATOK KÖRE : 
pályamű, pályázó neve, korcsoportja, fényképe  
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE , A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA : 
 

 

Mivel a pályázat az Európai Unió által támogatott projekt keretében kerül lebonyolításra, annak 
ellenőrzésével és elszámolásával összefüggésben az adatok továbbításra kerülnek az ellenőrzésben és 
elszámolásban érintett  - támogatási szerződésben és jogszabályokban  - meghatározott szervezetek 
felé. 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére ezen kívül nem továbbítja, ám felhívja az érintettek 
figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. 
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására 
kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért 
adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK ID ŐTARTAMA :  
A projektet követő fenntartási időszak végéig  
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE :  
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 
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AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA : 
Az Adatkezelő a pályázaton résztvevők közül minden kategóriában az I-III. helyezetteket díjazásban 
részesíti, a díjazásról fényképfelvételeket készít, és azokat a honlapján, valamint közösségi média 
felületein közzéteszi.  
 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK : 
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
− visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását, 
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén) 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  
− élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik). 

 
 

***  
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és 
szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 
ellen. 
 
AZ Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által 
meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, 
könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 
 
Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott 
jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelen 
tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy 
személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást 
szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden 
más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy 
hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két 
hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma 
ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton 
tájékoztatjuk. 
 
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal 
élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 
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Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes törvényszékhez.  
 
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát 
hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk 
ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot! 
 
Győr, 2022. február 22. 
 


