
A RealDeep Fake News pályázatának adatkezelési nyilatkozata és hozzájárulása: 

  

Az adatkezeléssel összefüggő alapfogalmak az Általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) Az 

alábbiakban a Rendelet által használt alapfogalmakat gyűjtöttük össze, ezzel segítve jelen 

Tájékoztató jobb megértését, mely a jogérvényesítés alapvető feltétele.  

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 

jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;  

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;  

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 



vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt 

a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;  

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi;  

 

Az adatkezelésre vonatkozó alapelvek (Rendelet 5. cikk)  

A Rendelet előírja, hogy az adatkezelési tevékenységnek az adatkezelés teljes időtartama alatt 

meg kell felelni az alább felsorolt alapelveknek. Jogszerűség, tisztességes eljárás és 

átláthatóság. Az adatkezelésnek jogszerűnek, tisztességesnek és átláthatónak kell lenni az 

adatkezelés teljes időtartam alatt. A RealDeep Projekt csapata jelen Tájékoztató közzétételével, 

illetve az érintettek - a Rendelet 13. cikkben meghatározottak szerinti - közvetlen 

tájékoztatásával biztosítja az adatkezelés átláthatóságát. Az adatkezelés jogszerűségét az 

Adatkezelő azzal biztosítja, hogy az adatkezelési tevékenységét jelen tájékoztatóban 

meghatározott jogcímeken, és az itt meghatározott ideig gyakorolja. A RealDeep Projekt 

csapata az adatkezelés tisztességességét azzal biztosítja, hogy átláthatóvá teszi az adatkezelésre 

vonatkozó szabályokat, szervezési intézkedések valamennyi érintett részére a megfelelő 

tájékoztatás biztosításával, segítséget biztosítva az érintetteknek a Rendelet által biztosított 

jogai gyakorlásában. 

  

Korlátozott tárolhatóság  

A korlátozott tárolhatóság elve azt jelenti, hogy a személyes adatok csak addig tárolhatóak, 

amíg az adatkezelés célja megvalósul, azaz személyes adatok nem halmozhatók fel korlátlan 

ideig.  

Integritás és bizalmas jelleg megőrzése 

Az integritás és bizalmas jelleg megőrzése azt jelenti, hogy az adatkezelőnek a személyes 

adatokat olyan szervezési, biztonsági intézkedésekkel kell óvnia, amely alapján garantálható 

az adatok megfelelő biztonsága, a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával járó sérelme. A RealDeep Projekt 

csapata a részére átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli. A személyes adatokhoz a 

döntést előkészítő és meghozó oktatói zsűri tagjai, a RealDeep Projekt csapatának tagjai, 

valamint a személyes adatok kezelésével összefüggő feladatokat ellátó csoporttagok férhetnek 

hozzá.  



 

Elszámoltathatóság elve 

 Az elszámoltathatóság elve azt jelenti, hogy az adatkezelőnek képesnek kell lennie az 

adatkezelés jogszerűsége bizonyítására. Az adatkezelő a szükséges tájékoztatások átadásáról, 

közzétételéről, az általa végzett adatkezelésekről nyilvántartást vezet, az adatkezelésről 

nyilvántartást vezet, dokumentálja az adatokat. 

 

Az adatkezelés jogalapjai (Rendelet 6. cikk)  

A Rendelet az alábbi jogalapokon teszi lehetővé személyes adatok kezelését, a jogalapok 

meglétét az adatkezelés minden fázisában vizsgálni kell. (A Rendelet szövegében kiemelésre 

kerültek az adatkezelés jogalapjai/jogcímei.) A Rendelet 6. cikke az alábbiak szerint nevesíti 

az adatkezelés jogalapjait: 

 „(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább 

az alábbiak egyike teljesül:  

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez;  

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges;  

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

 d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges;  

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;  

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei 

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 

különösen, ha az érintett gyermek.  

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása 

során végzett adatkezelésre.” 

 - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) – f) pontjai a RealDeep Projekt csapat tagjai az adatkezelése 

jogalapját az érintett Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulása, a 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése, jogalapra alapozza. 

 



Hozzájáruláson alapuló adatkezelés  

Az érintett a pályázat benyújtásával hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, valamint a 

13. cikk szerinti információk biztosításával egyidejűleg írásban is nyilatkozik személyes adatai 

kezeléséhez történő hozzájárulásáról. A hozzájáruláson alapuló adatkezeléssel érintett adatok 

körét a pályázati felhívás tartalmazza, az e körbe tartozó adatok részben a kapcsolattartásra, 

részben a pályaműre vonatkozó adatok. Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy 

hozzájárulás hiányában nem bírálható el a pályázat. Az adatkezelés jogcíme az adatkezelés 

különböző időpontjaiban és adatkörök vonatkozásában eltérő lehet. 

 

Az adatkezelő jogos érdeke, mint az adatkezelés jogcíme  

A RealDeep Projekt csapatának tagjai, mint adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy 

a pályázat lebonyolítását követően a pályázók személyes azonosító, illetve elérhetőségi adatait, 

továbbá a pályázata elbírálására vonatkozó adatait megőrizze az érintett Rendeletben biztosított 

jogai gyakorlására, továbbá az esetleges panaszok kivizsgálása, illetve az Egyesülettel 

szembeni jogi eljárások megindítása esetére. Az adatkezelő álláspontja szerint fenti adatok 

kezelése az adatkezelő jogos érdeke, a tárolt adatok jellege, mennyisége az érintett 

azonosítását, illetve a támogatásról szóló döntés rögzítését teszi lehetővé, biztosítva az 

adatkezelő tevékenységének átláthatóságát. Fentiekkel összefüggésben az érintettnek nem áll 

fenn olyan alapvető jogai és szabadságai, illetve jogi érdeke, amely az adatkezelést jogellenessé 

tenné. 

 

Adatkezelési időtartam: 

A pályázatra beérkező pályázati adatlap kitöltését és beküldését követő 2 évig. 

 

Szerzői jog: 

A pályaművek szerzői jogai továbbra is a pályázót illetik, a pályázaton való részvétellel a 

pályázó engedélyt ad a szervezők számára annak közzétételére és megosztására.   

  

Adatkezelők, adatfeldolgozók elérhetősége: 

Al-Dulaimi Rebeka | rebekaaldulaimi@gmail.com 

Jávor Dániel | javdanr00@gmail.com  

Kolozsi Szabolcs| szabolcskolozsi@gmail.com   

Márkus Kitti | markus.kitti99@gmail.com 

Szántó Szabina | szanto.szabina97@gmail.com 



Szőke Bálint | mail.szo.ba@gmail.com 

 


