
Kódszám:    

A hozzájárulásra/visszavonásra vonatkozó nyilatkozatot az alábbi módon tudja eljuttatni az Adatkezelő részére: 

• 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. (címre) 

• adatvedelmi.tisztviselo@eakhulladek.hu (elektronikus címre) 

 

 
ÉRINTETTI HOZZÁJÁRULÁS 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ  
(„KISKARÁCSONY-ZÖLDKARÁCSONY” karácsonyfadísz készítő pályázaton való részvétel) 

 
 
 

1.  

Pályázó családi és utóneve   

Lakcíme 

 

 

Telefonszáma  

 
 
 
 

2. Az alkotás elkészítésének rövid leírása, az alapanyagok megnevezésével: 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

3. Szeretnék részt venni a közönségdíjas szavazáson*: (a megfelelőt kérjük aláhúzni)  
 
 igen    nem 
 
 
 
*A közönségdíjas szavazáson résztvevő alkotásokról készült fényképeket, azok kódszámával együtt feltöltjük az 
ÉAK Nonprofit Kft. facebook oldalára, 2021. december 13-án. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

ADATKEZELŐ NEVE: ÉAK Nonprofit Kft. 

KÉPVISELŐJE: Éberhardt Gábor ügyvezető 

HONLAPJA: www.eakhulladek.hu 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ/ELÉRHETŐSÉGE Eszterhai Csilla 
adatvedelmi.tisztviselo@eakhulladek.hu 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Pályázaton való részvétel nyilvántartása, a nyertes 
kiértesítése, a pályázat elszámolása 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása.  

KEZELT ADATOK KÖRE: A fent meghatározott természetes személyazonosító 
adatok. 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI - 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA:   A pályázaton való részvétel regisztrálásával kezdődik 
és a nyereményjáték befejezéséig tart. A nyertes 
pályázatok esetén az elszámolásáig tart 

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 2022. január 17. vagy a hozzájárulás visszavonásáig. 

A nyertes pályázatok esetén az adóbevallás évét 
követő 5 évig, illetve a számviteli bizonylatokat a 
Társaság 8+1 évig őrzi. 

ADATFORRÁS A pályázaton résztvevő 

 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 
 
Az adatszolgáltatás önkéntes. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre 
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.  
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. 
 
A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
http://naih.hu  
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
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További információk a Társaság székhelyén és ügyfélszolgálatán elérhető Adatkezelési tájékoztatóban 
olvashatók.                                                    
 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim 
fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet 
adom, 
 

és hozzájárulok.  
 
 
A fenti célból megjelölt személyes adatkezeléshez  
 

nem járulok hozzá. 
 
 
Nyíregyháza, 20 ____ év _____________ hó _____ nap 
 
 
 
 
 
 
       ____________________________ 
                       érintett aláírása 
  

 
 
Hozzájárulásomat a mai nappal visszavonom. 

 
Nyíregyháza, 20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 
 
 
       ____________________________ 
             érintett aláírása 
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