Adatkezelési tájékoztató
a Bornemissza Péter díj és az Írónád díj adományozásával összefüggésben kezelt személyes
adatokról

Adatkezelő személye: Magyarországi Evangélikus Egyház, címe: 1085 Budapest, Üllői út 24.,
telefon: +36-1-486-3556, adatvédelmi tisztviselő személye: Trifán Krisztina Csilla, e-mail
elérhetősége: adatvedelem@ lutheran.hu.
Az adatkezelés célja: Magyarországi Evangélikus Egyház (továbbiakban: Adatkezelő) 16/2021.
(II. 4) számú Országos Presbitérium határozata által alapított Bornemissza Péter díj és Írónád
díj adományozásához kapcsolódó feladatok hatékony, zavarmentes ellátásának biztosítása
céljából.
A kezelt adatok köre: az adatkezelési cél eléréséhez a jelölőlapon az előterjesztő / javaslattevő neve,
e-mail címe és/vagy telefonszáma és az előterjesztett/ javasolt személy neve, születési neve, születési
helye, ideje, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, továbbá díjazott részére a díjjal járó
pénzjutalom átutalásához szükséges adatok.
Adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja és 9. cikk (2) bekezdés d) pontja.
Adatkezelés időtartama: A díjazott beazonosíthatóságához szükséges személyes adatokat az
Adatkezelő az erre a célra kialakított számítógépes adatbázisban addig az időpontig kezeli, ameddig a
kiválasztási eljárás – a díj meghirdetéstől a díj átadásáig – folyamatban van. A díjazottak személyes
adatait 8 évig megőrizzük, a felterjesztésre kerülő személyek személyes adatait az eredményhirdetés
napjától számított 30 napon belül töröljük.
Az érintettet megilleti személyes adatai kezelésével kapcsolatosan a tájékoztatáshoz, a
helyesbítéshez, illetőleg – amennyiben az adatkezelést nem tartja jogszerűnek – a tiltakozáshoz való
joga van. Jogainak érvényesítésekor a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot az
adatkezelővel: adatvedelem@lutheran.hu
Személyes adatok továbbítása: az Adatkezelő a megismert adatokat harmadik személynek nem
továbbítja. A személyes adatok kezelésére kizárólag az Adatkezelő erre feljogosított szervezeti
egységeinek munkatársai jogosultak. A személyes adatokat az adatfeldolgozók, a Sajtó Bizottság
titkára, valamint a zsűrizést végző személyek: a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége, a
Sajtó Bizottság kijelölt tagjai, a Sajtó Bizottság elnöke által kijelölt külsős tagok és a kommunikációs
referens ismerhetik meg; valamint a gazdasági osztály kijelölt munkatársai a díjjal járó pénzjutalom
átutalásának intézésekor.
Jogorvoslat: Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogának érvényesítésekor az
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (e-mail cím: adatvedelem@ lutheran.hu), illetőleg
vélt jogsérelem esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál. Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu,
+36-1-3911400.
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