
Adatkezelési tájékoztatás 
„Kóros tápláltsági állapot rizikójának szűrése a háziorvosi gyakorlatban 2022” című, Danone Kft. által kiírt 
pályázathoz  

 

 

Az adatkezelő megnevezése: 

Név: DANONE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban Danone Kft. 
Székhely: 1134 Budapest Váci út 35. 
Cégjegyzékszám: 01-09-076725 
Adószám: 10594135-2-44 
E-mail cím: palyazat@nutricia.hu 
weboldal: nutricia.hu/adatvedelem 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 
Név: Rocio NOVELLA 
E-mail: dpo.group@danone.com 
Telefon: +33(0)144352020 

 
Az adatkezelés célja, kezelt személyes adatok köre 

2.1. Kapcsolattartás a pályázóval, a pályázati feltételeknek történő megfelelés ellenőrzése, a beérkezett pályázati 

anyag elbírálása 

Gyűjtött és kezelt személyes adatok köre: a pályázó neve, telefonos elérhetősége, elektronikus és/vagy postai 
levelezési címe 
2.2. A kiválasztott pályamunkák díjazása, a pályázó nevének a nutriciamedical.hu oldalon való megjelentetése, 

díjazás eljuttatása a pályázóhoz, a juttatás elszámolása, nyilvántartása a mindenkor hatályos vonatkozó jogsza-

bályok alapján  

Gyűjtött és kezelt személyes adatok köre: A díjazásban részesülő pályázó neve, telefonos elérhetősége, 
elektronikus és/vagy postai levelezési címe 
2.3. A kiválasztott pályamunkák felhasználása az adatkezelő által tudományos, oktatási és egyéb szakmai 

előadások és anyagok előkészítéséhez és bemutatásához. 

Gyűjtött és kezelt személyes adatok köre: a pályázó neve 
 

 

Adatkezelés jogalapja 

A pályázati anyagot benyújtó érintettek hozzájárulnak: 

• Kapcsolattartás a pályázóval, a pályázati feltételeknek történő megfelelés ellenőrzése, a beérkezett 

pályázati anyag elbírálása 

• A kiválasztott pályamunkák díjazása, díjazás eljuttatása a pályázóhoz, a juttatás elszámolása, 

nyilvántartása a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján 

• Az adatkezelő a beérkezett pályázatokat felhasználhatja esetbemutatások, kerekasztal beszélgetések, il-

letve egyéb oktatási, tudományos előadások, oktatás, szakmai anyagok előállításához és bemutatásához 

körében felmerülő adatkezeléshez. 

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul. 

 

Adatfeldolgozás, adattovábbítás 

A Danone Kft. a kezelt adatokat harmadik fél számára nem továbbítja. 

 

Adatkezelés időtartama: 

mailto:palyazat@nutricia.hu
mailto:dpo.group@danone.com


Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén a jogos érdek fennállásáig, a hozzájáruláson alapuló 

adatkezelés esetén begyűjtött személyes adatokat határozatlan időre, illetve az érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig, vagy törlésre irányuló kérelme beérkezéséig tároljuk. 

 

Adatok tárolása 

A begyűjtött adatok papír és elektronikus formában elérhetőek az Adatkezelő székhelyén, saját szerverén. Az 

adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettségük körébe 

tartozik ezen adatokhoz való hozzáférés. 

 

Érintett jogai, jogorvoslat 

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga 

Önt megilleti a jog, hogy személyes adataihoz bármikor hozzáférjen, azokat kijavítsa vagy frissítse. Megértjük en-

nek fontosságát, és amennyiben jogaival élni kíván, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Danone Kft 1. pontban 

meghatározott valamely elérhetőségére küldött kérelem útján. 

 

Adathordozhatósághoz való jog 

Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy azok elektronikusan mozgathatók, másolhatók, vagy to-

vábbíthatók. Azonban ez a jog csak ott alkalmazható, ahol: 

a) az adatkezelés az ön beleegyezésén alapul; 

b) az adatkezelés egy szerződés teljesítéseként történik; 

c) az adatkezelés automatikus módon történik; 

 

Amennyiben adathordozhatósági jogával élni kíván, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Danone Kft 1. pontban 

meghatározott valamely elérhetőségére küldött kérelem útján. 

 

A személyes adatok törlésének joga  

Joga van igényelni, hogy töröljük az adatait, amennyiben:  

a) személyes adatai már nem szükségesek azon célokhoz, amiért gyűjtöttük őket; vagy 

b) ön visszavonja korábban adott beleegyezését személyes adatainak kezelésére, és a személyes adatok keze-

lésére nincs más jogalap; vagy 

c) ön ellenzi, hogy személyes adatait a Danone Kft. jogos érdekeire való tekintettel gyűjtse;  

d) a személyes adatok kezelése nem törvényesen történik; vagy 

e) személyes adatait a törvénynek való megfelelés érdekében törölni szükséges. 

 

Amennyiben az általunk tárolt személyes adatait törölni szeretné, kérjük, tudassa velünk a Danone Kft 1. pontban 

meghatározott valamely elérhetőségére küldött kérelem útján, és mi észszerű lépéseket fogunk tenni arra vonat-

kozóan, hogy kérésének a jogi követelményekkel összhangban eleget tegyünk. Amennyiben az általunk gyűjtött 

személyes adatokra már semmilyen célból nincsen szükség, és azok tárolására törvény sem kötelez minket, min-

den tőlünk telhetőt megteszünk azok törlésére, megsemmisítésére vagy végleges azonosíthatatlanságának biz-

tosítására. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő azon adatokat, amelyek kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, nem 

törli. 

 

Az adatkezelés korlátozásának joga 

Önt bármikor megilleti a jog, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben 

a) úgy gondolja, hogy a birtokunkban lévő, önre vonatkozó személyes adat nem pontos; vagy 

b) a személyes adatok kezelése nem törvényesen történik, de a személyes adatok törlése helyett ön inkább azok 

kezelésének korlátozását kérné tőlünk; vagy 



c) nincs már szükségünk az ön személyes adataira azon célból, amiért gyűjtöttük, de ön igényt tart az adatokra 

jogi igény benyújtása, gyakorlása vagy védelme érdekében, vagy   

d) ön kifogásolta személyes adatainak kezelését és annak ellenőrzésére vár, hogy a kifogással kapcsolatos érde-

keinek mértéke meghaladja-e az adatai kezelésének törvényes alapjának mértékét. 

 

Amennyiben általunk tárolt személyes adatainak kezelését korlátozni szeretné, kérjük, tudassa velünk a Danone 

Kft 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségére küldött kérelem útján és mi ésszerű lépéseket fogunk 

tenni arra vonatkozóan, hogy kérésének a jogi követelményekkel összhangban eleget tegyünk. 

 

A kifogás (tiltakozás) joga 

Önt bármikor megilleti a jog, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kifogással éljen. Kérjük, lépjen 

kapcsolatba velünk a Danone Kft 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségére küldött kérelem útján. 

 

A Felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga 

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett az Adatkezelő válaszával, vagy 

panasszal kíván élni az adatkezeléssel szemben, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság 

előtt érvényesítheti, továbbá bármikor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 

1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email 

cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni. 


