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Adatkezelési tájékoztató 
 

Adatkezelő a pályázat kiírójaként: 

Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány Kuratóriuma (székhely: 1101 Budapest, Hungária krt. 
9-11. posta címe: 1581 Budapest, Pf.: 15. telefonszáma: +36-30/984-5183, képviselő [a 
kuratórium elnöke]: Fodor József [elérhetősége: tel.: +36-30/984-5183] email címe: 
info@kossuthalapitvany.hu). 

Az adatkezelés célja a pályázat elbírálása, tárgyjutalom átadása, kapcsolattartás, pályázati 
elszámolás és az ellenőrzés. 

A kezelt személyes adatok körét a pályázati felhívása 1. pontja és a pályázati adatlap határozza 
meg (pályázó neve, rendfokozata, Neptun kódja, szolgálati igazolvány/személyi igazolvány 
száma, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, e-mailcíme, telefonszáma, a szak, szakirány 
megnevezése). 

Az adatkezelés ideje a pályázati elszámolás, ellenőrzés céljából a pályázat lezárását követő 5 év. 

Adattovábbításra más adatkezelők részére kizárólag abban az esetben kerül sor, ha az adatok 
megismerésére a megkereső szerv törvényi felhatalmazással rendelkezik. 

A személyes adatai kezelésében érintett személy (a továbbiakban: érintett) tájékoztatást kérhet 
arról, hogy az adatkezelők: 

 milyen személyes adatait, 
 milyen jogalapon, 
 milyen adatkezelési cél miatt, 
 milyen forrásból, 
 mennyi ideig kezeli, 
 kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, 
 előfordult-e személyes adatai tekintetében adatvédelmi incidens. 

Az érintett kérheti személyes adatának módosítását, amennyiben azt tévesen rögzítették. 
Amennyiben az adat kezelése jogellenes, vagy az adat hiányos, pontatlan, téves mivolta a 
helyesbítési jog gyakorlása útján nem orvosolható, az érintett kérheti az adat törlését. Az 
érintettnek a törlési kérelem kapcsán figyelemmel kell lennie arra, hogy a pályázat elbírálásához 
szükséges adatok törlése esetén a pályázat nem elbírálható. 

Az érintett kérheti személyes adatainak zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok 
szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolása kérhető például abban az esetben, ha 



az érintett úgy gondolja, hogy személyes adatait az adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az 
érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az 
adatait, vagy az adatait tartalmazó dokumentumot ne töröljék. Ebben az esetben a hatóság vagy 
a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, majd a megkeresést és 
az adattovábbítást követően törli azokat. 

A fenti kérelmeket a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány tájékoztatóban megjelölt 
elérhetőségére kell benyújtani, és azokat a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány 
Kuratóriuma 10 munkanapon belül, az érintett értesítése mellett teljesíti. 

Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha pl. az adatkezelők adatszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítanák, felhasználnák azokat. 

Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, továbbá, amennyiben 
az adatkezelés ellen tiltakozik, ennek tényét a Kossuth Lajos Hadtudományi Alapítvány 
Kuratóriuma elnökénél a tájékoztatóban megadott elérhetőségeken jelezheti. A Kuratórium 
elnöke az adatkezelést végző szakterület bevonásával 15 napon belül megvizsgálja az ügyet, és 
értesíti az érintetett a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről. 

Amennyiben a fenti eljárás nem vezetett eredményre, az az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.) 52.§ alapján a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tehető, továbbá az Infotv. 
a 23. § szerint polgári pert kezdeményezhető. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per – a felperes választása szerint – a felperes lakóhelye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://naih.hu/index.html 

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 
http://birosag.hu/torvenyszekek 

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírói és az elbírálásban részt vevők, mint 
adatkezelők a pályázati kiírás 1. pontjában és a pályázati adatlapon felsorolt személyes adatokat 
a pályázat elbírálása, tárgyjutalom átadása, kapcsolattartás és a pályázati elszámolás, ellenőrzés 
céljából a pályázat lezárását követő 5 évig kezelhessék. 

 

 

Budapest, 2020. 01. 14. 

 

 Alapítvány 

 


