
 

Kérjük, szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni, aláírásával igazolni, hogy az 

adatkezelési tájékoztató tartalmát megértette és hozzájárul az adatai kezeléséhez. 

 

 

 

Nyilatkozat – Elutasított pályázatokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése a későbbi 

felkeresés érdekében 

 

 

Alulírott,  

 

…………………………………………………………………………………..…. (név)  

…………………………………………………………………………………..…. (cím)  

nyilatkozom,  

 

hogy 16. életévemet betöltöttem, illetve az „Elutasított pályázatokkal kapcsolatos személyes adatok 

kezelése a későbbi felkeresés érdekében” című tájékoztatást elolvastam.  

 

o Hozzájárulok a megadott adataim tárolásához a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 

a pályázati dokumentáció beküldésétől számított 5 évig. 

 

 

Kelt: …………., ………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

Aláírás 



Pécsi Sport Nonprofit Zrt. adatkezelési tájékoztatóinak tartalomjegyzéke

- Projektmenedzsmentre vonatkozóan -
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1. Munka ÉS Család projektben résztvevők és konzorciumi tagok
1.1 Munka ÉS Család projektben résztvevő magánszemélyek személyes adatainak kezelése x

1.2 Munka ÉS Család projektben  résztvevő konzorciumi tagokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése x

2. Közbeszerzési pályázatban részt vevő partnerek
2.1 Közbeszerzési eljárás során keletkezett személyes adatok kezelése x

2.2 Kivitelezés során készülő kooperációs megbeszéléseken készült jegyzőkönyvben szereplő személyes adatok kezelése x

2.3 Építkezés előrehaladásának dokumentálásához készített fényképeken szereplő személyes adatok kezelése x

3. Pályázatban résztvevők
3.1 PSN Zrt. által kiírt pályázatokban, projektekben résztvevő ajánlattevők személyes adatainak kezelése x

4. Közbeszerzési pályázat és egyéb pályázat, projekt során elutasított pályázók
4.1 Közbeszerzési pályázat során elutasított jelentkezők személyes adatainak kezelése x

4.2 PSN Zrt. által kiírt pályázat során elutasított jelentkezők személyes adatainak kezelése x

4.3 Elutasított pályázatokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése a későbbi felkeresés érdekében x



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Személyes adatok kezeléséhez

 - Munka ÉS Család projektben résztvevők és konzorciumi tagok részére - 



Hatályos: 2019.11.11

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

4. EEMI részére adatfeldolgozói feladatok ellátása.

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A pályázat lezárultát követő 5 évig, de legalább 2027 december 31-ig.

Pénzügyi és pénzügyi elszámolásokhoz szükséges dokumentumok 8+1 évig kerülnek tárolásra.

3. EPTK-ban történő adatrögzítés

Szerződésen alapuló

A projekt lebonyolításához szükséges 

dokumentumokon (projektbe be- és 

kilépő kérdőívek, jelenléti ívek, 

részvételi lap, személyazonosításra 

alkalmas dokumentumok) szereplő 

személyes adatok.

1. Az adatkezelő előírásainak és a projekt feltételeinek 

történő megfelelés.

Jelenléti íveken és részvételi lapokon 

szereplő személyes adatok. 
2. A projekt operatív megvalósítása.

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
Crosssec Solutions Kft.

1.1 Munka ÉS Család projektben résztvevő magánszemélyek személyes adatainak kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei

gdpr@crosssec.com 

+36206667894



ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen X

Nem

TVH-AUDIT KFT 

(Könyvvizsgáló)
7624 Pécs, Bartók B. u. 2.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(Tulajdonosi és törvényességi felügyelet, 

támogatások felügyelete)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1 

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

Konzorciumi tagok 

(Az aktuális listáról érdeklődjön 

kapcsolattartójánál!)

Magyar Telekom Nyrt. 

(Levelező rendszer üzemeltetése)
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

VR-COM Bt. 

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Creative Power Bt. 

(Honlap (psnzrt.hu) üzemeltetése)
7623 Pécs, Mártírok utca 43/b.

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda 

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

Az Érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása



Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Adatfeldolgozói szerződés alapján végzi a tevékenységet a PSN Zrt.

Dokumentumok tárolása zárható irodában történik, zárható szekrényekben.

Kizárólag a releváns személyek férhetnek hozzá a dokumentumokhoz.

Adatbiztonsági intézkedés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felel az adatbiztonsági intézkedésekért.

A PSN Zrt.-nél történő adattárolás ideje alatt a vállalat egészére vonatkozó 

adatbiztonsági feltételeket biztosítja a PSN Zrt.

Tükrözött biztonsági mentés.

Központosított adattárolás (NAS) alkalmazása szünetmentes tápegységgel 

és vírusvédelemmel, zárt, riasztóval felszerelt helyiségben.



Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)



Hatályos: 2019.11.11

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Konzorciumi beszámolókban szereplő 

személyes adatok.

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A pályázat lezárultát követő 5 évig.

Pénzügyi dokumentumok 8+1 évig kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Elszámolásokkal kapcsolatos 

dokumentumokban szereplő 

személyes adatok.

Szerződésen alapuló

Kapcsolattartási adatok. 1. Konzorciumi tevékenység fenntartása.

Tagok közötti egyeztetésekről készült 

feljegyzésekben szereplő személyes 

adatok.

2. Kapcsolattartás a konzorciumi tagokkal.

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
Crosssec Solutions Kft.

1.2 Munka ÉS Család projektben  résztvevő konzorciumi tagokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei

gdpr@crosssec.com 

+36206667894



Kezelt adat forrása

Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen X

Nem

Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

TVH-AUDIT KFT 

(Könyvvizsgáló)
7624 Pécs, Bartók B. u. 2.

VR-COM Bt. 

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Tevékenységét a Munka ÉS Család projekthez kapcsolódó konzorciumi 

megállapodás alapján végzi.

Dokumentumok tárolása zárható irodában történik, zárható szekrényekben.

Kizárólag a releváns személyek férhetnek hozzá a dokumentumokhoz.

Adatbiztonsági intézkedés

A PSN Zrt.-nél történő adattárolás ideje alatt a vállalat egészére vonatkozó 

adatbiztonsági feltételeket biztosítja a PSN Zrt.

Tükrözött biztonsági mentés.

Központosított adattárolás (NAS) alkalmazása szünetmentes tápegységgel 

és vírusvédelemmel, zárt, riasztóval felszerelt helyiségben.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(Tulajdonosi és törvényességi felügyelet, 

támogatások felügyelete)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1 

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

Konzorciumi tagok 

(Az aktuális listáról érdeklődjön 

kapcsolattartójánál!)

Magyar Telekom Nyrt. 

(Levelező rendszer üzemeltetése)
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Creative Power Bt. 

(Honlap (psnzrt.hu) üzemeltetése)
7623 Pécs, Mártírok utca 43/b.

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda 

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

A kezelt személyes adatok forrása: 

Konzorciumi szerződés



Érintettek jogai

Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat



5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Személyes adatok kezeléséhez

 - Közbeszerzési pályázatban részt vevő partnerek részére - 



Hatályos: 2019.11.11

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

-  kapcsolattartási adatok (pályázó és 

a pályázatban megjelölt szakember 

gárda vonatkozásában is)

 - Összeférhetetlenségi és titoktartási 

nyilatkozat

-Referencia igazolásokon/leveleken 

szereplő kapcsolattartási adatok.
3. Helyszín bejárás esetén jelenléti ív vezetése.

- Speciális képzettségről és szakmai 

tapasztalatról szóló igazolás, 

végzettség igazolása, bizonyítvány

- Közhiteles kamarai adatok

Alvállalkozók által megadott 

kapcsolattartók neve, elérhetőségei.

Jogi kötelezettség

 -Rendelkezésre állási nyilatkozat

- Köztartozásmentességről szóló 

nyilatkozat az alvállalkozók esetében

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

Közbeszerzési pályázat elszámolásától számított 5 évig kerül tárolásra.

Pályázati dokumentáció személyes 

adatokat tartalmazó dokumentumai:
1. Közbeszerzési eljárások lefolytatása.

- Szakmai önéletrajzok 2. Kommunikáció, kapcsolattartás.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei

gdpr@crosssec.com 

+36206667894

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
Crosssec Solutions Kft.

2.1 Közbeszerzési eljárás során keletkezett személyes adatok kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.



ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen X

Nem

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

Pályázók által benyújott dokumentumok.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(Tulajdonosi és törvényességi felügyelet, 

támogatások felügyelete)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1 

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

Magyar Telekom Nyrt. 

(Levelező rendszer üzemeltetése)
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

OTP Bank Nyrt. 

(Banki szolgáltatások nyújtása)
1051 Budapest, Nádor u.16.

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda 

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

K&H Bank Zrt. 

(Banki szolgáltatások nyújtása)
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

TVH-AUDIT KFT 

(Könyvvizsgáló)
7624 Pécs, Bartók B. u. 2.

VR-COM Bt. 

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása



Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Érintettek jogai

Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Dokumentumok tárolása zárható irodában történik, zárható szekrényekben.

Kizárólag a releváns személyek férhetnek hozzá a dokumentumokhoz.

Adatbiztonsági intézkedés

EKR rendszer által biztosított infrastruktúra.

Tükrözött biztonsági mentés.

Központosított adattárolás (NAS) alkalmazása szünetmentes tápegységgel 

és vírusvédelemmel, zárt, riasztóval felszerelt helyiségben.



5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.



Hatályos: 2019.11.11

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Kapcsolattartási adatok (e-mail, 

telefon)

Aláírás

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A megbeszélés tárgyát képző projekt elszámolásának lezárultáig.

Név

Esetleges munkahelyi baleset 

részletei

Minden olyan esemény, mely során 

magánszemély megnevezésre kerül.

Jegyzőkönyvben kezelt személyes 

adatok:

1. Kooperációs jegyzőkönyv vezetése során kezelt 

személyes adatok.

Megbeszélésen résztvevők jelenléti 

íve
2. Kapcsolattartás.

Szerződésen alapuló

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
Crosssec Solutions Kft.

2.2 Kivitelezés során készülő kooperációs megbeszéléseken készült jegyzőkönyvben szereplő személyes adatok kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei

gdpr@crosssec.com 

+36206667894



ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen X

Nem

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(Tulajdonosi és törvényességi felügyelet, 

támogatások felügyelete)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1 

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

VR-COM Bt. 

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda 

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

Magyar Telekom Nyrt. 

(Levelező rendszer üzemeltetése)
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

Kooperációs jegyzőkönyv vezetéséhez szükséges adatokat tartalmazó dokumentumok.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása



Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Dokumentumok tárolása zárható irodában történik, zárható szekrényekben.

Kizárólag a releváns személyek férhetnek hozzá a dokumentumokhoz.

Adatbiztonsági intézkedés

EKR rendszer által biztosított infrastruktúra.

Tükrözött biztonsági mentés.

Központosított adattárolás (NAS) alkalmazása szünetmentes tápegységgel 

és vírusvédelemmel, zárt, riasztóval felszerelt helyiségben.



Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)



Hatályos: 2019.11.11

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

Digitális fényképek.

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

Közbeszerzési pályázat elszámolásától számított 5 évig kerül tárolásra.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Építkezésen készült fényképek. 1. Építkezés folyamatainak dokumentálása. Jogi kötelezettség

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei

gdpr@crosssec.com 

+36206667894

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
Crosssec Solutions Kft.

2.3 Építkezés előrehaladásának dokumentálásához készített fényképeken szereplő személyes adatok kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.



Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen X

Nem

Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása Nem releváns, nem történik papír alapú adatkezelés.

Adatbiztonsági intézkedés

Csak a teljesítés dokumentálásához szükséges fényképek készülnek. 

Lehetőség szerint magánszemélyek nem felismerhetők a képeken.

Tükrözött biztonsági mentés.

Központosított adattárolás (NAS) alkalmazása szünetmentes tápegységgel 

és vírusvédelemmel, zárt, riasztóval felszerelt helyiségben.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(Tulajdonosi és törvényességi felügyelet, 

támogatások felügyelete)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1 

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

VR-COM Bt. 

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Creative Power Bt. 

(Honlap (psnzrt.hu) üzemeltetése)
7623 Pécs, Mártírok utca 43/b.

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda 

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.



Érintettek jogai

Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat



5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Személyes adatok kezeléséhez

 - Pályázatban résztvevők részére - 



Hatályos: 2019.11.11

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A pályázat lezárultát követő 5 évig.

Pénzügyi dokumentumok 8+1 évig kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

A projekt lebonyolításához szükséges 

és a pályázat kiírója által előírt 

dokumentumokon szereplő 

személyes adatok.

1. A projekt operatív megvalósítása.

Kapcsolattartási adatok 

(kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-

mail címe)

2. Az aktuális pályázati előírásoknak és a projekt 

feltételeinek történő megfelelés ellenőrzése.

Szerződésen alapuló

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei

gdpr@crosssec.com 

+36206667894

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
Crosssec Solutions Kft.

3.1 PSN Zrt. által kiírt pályázatokban, projektekben résztvevő ajánlattevők személyes adatainak kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.



Kezelt adat forrása

Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen X

Nem

Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

TVH-AUDIT KFT 

(Könyvvizsgáló)
7624 Pécs, Bartók B. u. 2.

VR-COM Bt. 

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Dokumentumok tárolása zárható irodában történik, zárható szekrényekben.

Kizárólag a releváns személyek férhetnek hozzá a dokumentumokhoz.

Adatbiztonsági intézkedés

A PSN Zrt.-nél történő adattárolás ideje alatt a vállalat egészére vonatkozó 

adatbiztonsági feltételeket biztosítja a PSN Zrt.

Tükrözött biztonsági mentés.

Központosított adattárolás (NAS) alkalmazása szünetmentes tápegységgel 

és vírusvédelemmel, zárt, riasztóval felszerelt helyiségben.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(Tulajdonosi és törvényességi felügyelet, 

támogatások felügyelete)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1 

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

Magyar Telekom Nyrt. 

(Levelező rendszer üzemeltetése)
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

OTP Bank Nyrt. 

(Banki szolgáltatások nyújtása)
1051 Budapest, Nádor u.16.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda 

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

K&H Bank Zrt. 

(Banki szolgáltatások nyújtása)
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

A kezelt személyes adatok forrása: 

Pályázók, ajánlattevők által benyújtott dokumentumokban szereplő személyes jellegű adatok.



Érintettek jogai

Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat



5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Személyes adatok kezeléséhez

 - Közbeszerzési pályázat és egyéb pályázat, projekt során elutasított pályázók részére - 



Hatályos: 2019.11.11

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Jogi kötelezettség

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

Közbeszerzési dokumentumokban megosztott személyes jellegű adatok

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A pályázat lezárultát követő 5 évig.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Közbeszerzési dokumentáció 

személyes adatokat tartalmazó 

dokumentumai.

1. Közbeszerzési pályázatok eredményességének 

bizonyítása.

2. Kiválasztás végeredményének igazolása.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei

gdpr@crosssec.com 

+36206667894

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
Crosssec Solutions Kft.

4.1 Közbeszerzési pályázat során elutasított jelentkezők személyes adatainak kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.



Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen X

Nem

Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Dokumentumok tárolása zárható irodában történik, zárható szekrényekben.

Kizárólag a releváns személyek férhetnek hozzá a dokumentumokhoz.

Adatbiztonsági intézkedés

Tükrözött biztonsági mentés.

Központosított adattárolás (NAS) alkalmazása szünetmentes tápegységgel 

és vírusvédelemmel, zárt, riasztóval felszerelt helyiségben.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(Tulajdonosi és törvényességi felügyelet, 

támogatások felügyelete)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1 

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

TVH-AUDIT KFT 

(Könyvvizsgáló)
7624 Pécs, Bartók B. u. 2.

VR-COM Bt. 

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda 

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

Magyar Telekom Nyrt. 

(Levelező rendszer üzemeltetése)
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.



Érintettek jogai

Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat



5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.



Hatályos: 2019.11.11

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

2. Piaci árnak való megfelelés bizonyítása.

Jogos érdek

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

PSN Zrt. által kiírt pályázatra beküldött pályázati dokumentumokban megosztott személyes jellegű adatok

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A pályázat lezárultát követő 5 évig.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

3. Kiválasztás végeredményének igazolása.

PSN Zrt. által kiírt pályázatra küldött 

pályázati dokumentáció személyes 

adatokat tartalmazó dokumentumai.

1. PSN Zrt. által kiírt pályázatok, projektek 

eredményességének bizonyítása.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei

gdpr@crosssec.com 

+36206667894

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
Crosssec Solutions Kft.

4.2 PSN Zrt. által kiírt pályázat során elutasított jelentkezők személyes adatainak kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.



Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen X

Nem

Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Dokumentumok tárolása zárható irodában történik, zárható szekrényekben.

Kizárólag a releváns személyek férhetnek hozzá a dokumentumokhoz.

Adatbiztonsági intézkedés

Tükrözött biztonsági mentés.

Központosított adattárolás (NAS) alkalmazása szünetmentes tápegységgel 

és vírusvédelemmel, zárt, riasztóval felszerelt helyiségben.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(Tulajdonosi és törvényességi felügyelet, 

támogatások felügyelete)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1 

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

TVH-AUDIT KFT 

(Könyvvizsgáló)
7624 Pécs, Bartók B. u. 2.

VR-COM Bt. 

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda 

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

Magyar Telekom Nyrt. 

(Levelező rendszer üzemeltetése)
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.



Érintettek jogai

Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, mindazonáltal a tiltakozás nem jelenti 

adatainak azonnali hatályú törlését.

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat



5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.



Hatályos: 2019.11.11

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

Pályázati dokumentumokban megosztott személyes jellegű adatok

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Közbeszerzési dokumentációban, 

lletve egyéb pályázati 

dokumentációban megadott 

kapcsolattartási adatok.

1. Kommunikáció, kapcsolattartás a későbbi felkeresés 

érdekében.
Hozzájáruláson alapuló

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei

gdpr@crosssec.com 

+36206667894

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
Crosssec Solutions Kft.

4.3 Elutasított pályázatokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése a későbbi felkeresés érdekében

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.



Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Dokumentumok tárolása zárható irodában történik, zárható szekrényekben.

Kizárólag a releváns személyek férhetnek hozzá a dokumentumokhoz.

Adatbiztonsági intézkedés

Tükrözött biztonsági mentés.

Központosított adattárolás (NAS) alkalmazása szünetmentes tápegységgel 

és vírusvédelemmel, zárt, riasztóval felszerelt helyiségben.

Nincs

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

VR-COM Bt. 

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda 

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

Magyar Telekom Nyrt. 

(Levelező rendszer üzemeltetése)
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.



Érintettek jogai

Felejtéshez való jog
Az Érintett jogosult kérni az adatkezelőt, hogy a róla tárolt összes személyes vonatkozású adatot 

végérvényesen törölje.  

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Hozzájárulás visszavonása

Az Érintett jogosult korábban megadott hozzájárulását visszavonni a rá vonatkozó személyes 

adatok kezelésének vonatkozásában. A visszavonási kérelem elfogadásának pillanatától az 

adatkezelés megszűnik az adatkezelőnél.

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat



Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)



 

Kérjük, szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni, aláírásával igazolni, hogy az 

adatkezelési tájékoztató tartalmát megértette, tudomásul vette. 

 

 

 

Nyilatkozat – PSN Zrt. által kiírt pályázat során elutasított jelentkezők személyes adatainak 

kezelése 

 

Alulírott,  

 

…………………………………………………………………………………..…. (név)  

…………………………………………………………………………………..…. (cím)  

nyilatkozom,  

 

hogy 16. életévemet betöltöttem, illetve a „PSN Zrt. által kiírt pályázat során elutasított jelentkezők 

személyes adatainak kezelése” című tájékoztatást elolvastam és megértettem az adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 

 

Kelt: …………., ………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

Aláírás 

 

 


